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APRESENTAÇÃO
Caro acadêmico, bem vindo!
Você agora é estudante do Centro Universitário Barriga Verde - Unibave,
que atua no ensino, pesquisa e extensão e se compromete com a missão
de promover educação que possibilite atender as necessidades humanas
de forma sistêmica, criativa e sustentável.
Para cumprir essa meta, o Unibave conta com uma equipe formada por
proﬁssionais qualiﬁcados nas dimensões pedagógicas e administrativas.
A principal atividade dessa equipe é a concepção, a orientação e o
assessoramento dos cursos de graduação.
Como acadêmico, sua primeira tarefa será a de ler este manual e buscar
nele informações sempre que precisar.
Desejamos-lhe muito sucesso em sua formação e lembre-se que estamos
à sua disposição!
Elcio Willemann
Reitor
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QUEM SOMOS?
Por isso, o correto é
dizer o Unibave e
não a Unibave ;)

Unibave é a sigla para Centro Universitário Barriga Verde, uma Instituição de
Educação Superior mantida pela Fundação Educacional Barriga Verde Febave, entidade ﬁlantrópica sem ﬁns lucrativos, com personalidade jurídica
própria de direito privado, sendo assim uma Instituição Comunitária. O
Unibave foi credenciado por Decreto Estadual em abril de 2006, e desde
então desenvolve ações efetivas no atendimento às necessidades locais e
regionais, gerando desenvolvimento por meio de ações educacionais,
culturais e sociais.
Conheça todas as mantidas da Febave:
- Centro Universitário Barriga Verde - Unibave
- Escola Barriga Verde - EBV
- Centro de Educação Infantil Social Othilia Debiasi
- Hospital Veterinário Unibave - HVU
- Museu ao Ar Livre Princesa Isabel
- Centro de Qualiﬁcação Proﬁssional
- Escola de Educação Proﬁssional Técnica Colônia Grão Pará
- Escola de Educação Proﬁssional Técnica Vale da Uva Goethe
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OBJETIVOS
- Promover a implementação de uma proposta pedagógica, metodológica e avaliativa
focada em situações-problema e estudos de caso e vinculada à educação inclusiva,
valorização da cultura e da memória histórica regional, inserção tecnológica, estímulo
da criatividade e visão sistêmica e comprometida com o desenvolvimento sustentável;
- Formar proﬁssionais em nível de graduação e de pós-graduação que atuem com ética
e autonomia no desenvolvimento sustentável;
- Possibilitar o acesso, apropriação, produção, socialização e difusão de conhecimentos
cientíﬁcos indispensáveis à formação de competências, habilidades e atitudes, que
atendam às diretrizes curriculares nacionais e especiﬁcidades institucionais;
- Estimular a interação com a comunidade externa e instituições congêneres, nacionais
e internacionais, por intermédio de projetos e programas de extensão e atividades de
ensino e pesquisa;
- Estimular a participação democrática da comunidade interna e externa na gestão da
Instituição;
- Desenvolver alternativas para formação continuada dos proﬁssionais da Instituição,
estimulando a participação em cursos de capacitação e Pós-Graduação nas
modalidades Lato Sensu e Stricto Sensu;
- Fomentar a sustentabilidade da instituição, por meio de ações que preservem seus
princípios, valorizem o quadro docente, discente e técnico-administrativo e otimizem
recursos e processos.
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MISSÃO
Promover educação para atender às necessidades humanas
de forma sistêmica, criativa e sustentável.

VISÃO
Ser reconhecida como instituição comunitária
de excelência educacional e promotora do
desenvolvimento sustentável.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

01

Conselho de Administração Superior - CAS

02

Reitoria

03

Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD

04

Diretoria de Apoio ao Docente / Diretoria de Apoio ao Discente

05

Coordenações de Cursos

06

Colegiados de Cursos

07

Órgãos Suplementares

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPPEX
Pró-Reitoria de Administração - PROADM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO

Agronomia
Coordenação: Janaína Veronezi Alberton
agronomia@unibave.net

Administração
Coordenação: Rovânio Bussolo
administracao@unibave.net

Ciências Contábeis
Coordenação: Luiz De Noni
contabeis@unibave.net

Direito
Coordenação: Pedro Zilli Neto
direito@unibave.net
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Educação Física
Coordenação: José Augusto Alves Júnior
educacaoﬁsica@unibave.net

Enfermagem
Coordenação: Karla Pickler Cunha
enfermagem@unibave.net

Engenharia Civil
Coordenação: Camila Lopes Eckert
engenhariacivil@unibave.net

Engenharia Ambiental e Sanitária
Coordenação: Ismael Dagostin Gomes
sanitariaeambiental@unibave.net

Engenharia de Produção
Coordenação: Solange Vandresen
eproducao@unibave.net
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Farmácia
Coordenação: Andressa Córneo Gazola
farmacia@unibave.net

www.unibave.net

Medicina Veterinária
Coordenação: Guilherme Valente de Souza
medicinaveterinaria@unibave.net

Pedagogia
Coordenação: Miryan Cruz Debiasi
pedagogia@unibave.net

Psicologia
Coordenação: Lorena Paratella
psicologia@unibave.net

Sistemas de Informação
Coordenação: Nacim Miguel Francisco Júnior
si@unibave.net
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
O Unibave também oferece Cursos de Pós-Graduação com nível de especialização em diversas áreas.
Para mais informações acesse o site www.unibave.net ou entre em contato pelo e-mail pos@unibave.net

CURSOS DE EXTENSÃO
Os Cursos de Extensão oferecidos pelo Unibave
são cursos de curta e média duração
destinados aos acadêmicos e à comunidade
que quer aprofundar seus conhecimentos em
determinada área. Para mais informações
acesse o site www.unibave.net ou entre em
contato pelo e-mail extensao@unibave.net
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ACOLHER
O Programa Acolher foi criado para estimular a inserção e a
permanência dos acadêmicos no ensino superior do Unibave,
por meio de ações que colaborem no autoconhecimento, na
identiﬁcação de demandas e potencialidades e promovam o
atendimento personalizado.
O programa prioriza o atendimento das demandas apresentadas
pelos acadêmicos e busca a valorização das suas potencialidades,
permeado por ações que facilitam a inserção do estudante no
contexto da instituição e possibilitam o acompanhamento no
decorrer da vida acadêmica.
O atendimento do Acolher é realizado pela Diretoria de Apoio ao
Discente e dinamizado por meio de Núcleos que, juntamente com
os setores da instituição, atendem as demandas decorrentes da
comunidade acadêmica, atentando-se para as questões de
acessibilidade e inserção no espaço acadêmico. Além disso, o
programa também é acessível a especiﬁcidades relacionadas à
Educação das Relações Étnico-Raciais, ao Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, ao Desenvolvimento
Nacional Sustentável e à Política de Direitos Humanos.
12
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O Programa segue um ﬂuxograma que consiste na observação e análise das especiﬁcidades dos
acadêmicos e no encaminhamento das demandas diagnosticadas, facilitando a organização dos
trabalhos e a inclusão do estudante.

INGRESSO NA IES
Matrícula (Secretaria Acadêmica)
Demandas identiﬁcadas
pelos professores

Recepção e triagem
das demandas

Demandas vindas por
busca voluntária

Demandas identiﬁcadas
pelos coordenadores de curso

(Diretoria de Apoio ao Discente
e Coordenação Acolher)

Demandas identiﬁcadas
por outros setores

Encaminhamento das demandas aos núcleos/setores

NAC

NAP

NUPP

CAE

ESTÁGIO

NIP

NAED

NAI

Núcleo de Apoio
à Acessibilidade

Núcleo de Apoio
Pedagógico

Núcleo de Práticas
Psicológicas

Coordenação de
Apoio ao Estudante

Coordenação
de Estágio

Núcleo de Inovação
Pedagógica

Núcleo de Arte
Educação

Núcleo de Afro
Indígena
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O NAC amplia o acompanhamento de acadêmicos com deﬁciência,
transtornos de conduta do desenvolvimento global e altas habilidades.
Tem como objetivo promover ações voltadas à redução das barreiras
físicas, pedagógicas, atitudinais, sociais, tecnológicas e de
comunicação, de modo a assegurar a implementação da política de
acessibilidade e inclusão no Unibave.

O NAP tem como objetivo contribuir na inclusão dos acadêmicos e na
sua permanência no Ensino Superior, por meio de ações que ampliem
a atenção dos coordenadores de curso e dos docentes em relação às
especiﬁcidades dos estudantes, análise de dados coletados e
proposições de intervenções que colaborem para a aprendizagem.

O NUPP propicia apoio psicológico gratuito em diferentes situações e
contextos, através da Clínica de Psicologia, da Psiconsult, de ações e
orientações no campo educacional, social e jurídico, incluindo
psicoterapia individual e familiar, avaliação psicológica, orientação
vocacional, entre outros.
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O NIP tem o objetivo de ampliar as possibilidades para uma educação
transformadora, vinculada a ideia da consolidação de cidades
sustentáveis, por meio de atividades de interação entre os cursos de
graduação, as Instituições de Educação Básica da região e as
comunidades de seus entornos, bem como com outros contextos
nacionais e internacionais.

O NAI tem como objetivo auxiliar docentes e discentes na prática do
ensino, nas ações de pesquisa e de extensão em caráter interdisciplinar
no que concerne as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena.

O objetivo do NAED é promover a aprendizagem prazerosa e reﬂexiva
por meio do fazer artístico, constituindo-se de atividades inter e
transdisciplinares entre Arte Educação e as demais áreas do
conhecimento.
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A Coordenação de Apoio ao Estudante - CAE, funciona como um espaço
de acolhimento e escuta, facilitando o dia-a-dia do acadêmico dentro do
Unibave. Fornece direcionamentos em relação a bolsas de estudo,
ﬁnanciamentos, visitas domiciliares, divulgação de moradia, divulgação
de transporte, confecção de carteirinha estudantil e atendimento social.
O Unibave oferece os seguintes programas de bolsas e ﬁnanciamentos:
- Programa Universidade para Todos - Prouni;
- Bolsas de Estudo Integral e Parcial Unibave;
- Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina - Uniedu: Bolsas
de Estudo e Pesquisa do Artigo 170 e do Artigo 171 e Proesde Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional;
- Programa de Bolsas de Estudo da Prefeitura Municipal de Orleans;
- Programa de Bolsas de Estudo da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul;
- Fundo de Financiamento Estudantil - FIES.
Para mais informações consulte o Manual de Bolsas ou entre
em contato com o setor.
Horário de Funcionamento:
das 13h às 22h

Contato:
apoioaoestudante@unibave.net
(48) 3466 5668
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ESTÁGIO
O estágio prepara o acadêmico para o mercado de trabalho. O Setor de
Estágio fornece aos acadêmicos todo o suporte necessário para realizar esta
etapa da formação e auxilia nas questões de desenvolvimento do estágio
obrigatório e não obrigatório e de direitos e obrigações dos estagiários.

Para mais informações consulte o
Manual do Estágio ou entre em
contato com o setor.
Horário de Funcionamento:
das 13h às 17h
das 18h às 22h
Contato:
estagio@unibave.net
(48) 3466 5612
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NÚCLEOS DE PESQUISA

NEAS

Cursos Envolvidos: Enfermagem, Farmácia e Psicologia
Linhas de Pesquisa: Epidemiologia e políticas de saúde; Educação e
promoção de saúde; Empreendedorismo e tecnologias em saúde;
Contato: neas@unibave.net

NUPAC

Cursos Envolvidos: Administração e Ciências Contábeis
Linhas de Pesquisa: Gestão e estratégia das organizações;
Empreendedorismo e sociedade; Produção dos saberes e tecnologia
na administração; Desenvolvimento territorial sustentável e solidário;
Responsabilidade social no contexto das organizações; IFRS no
contexto das empresas de contabilidade; Governança corporativa;
Contabilidade pública; Contabilidade rural;
Contato: nupac@unibave.net

NÚCLEO DE ESTUDOS APLICADOS À SAÚDE

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NUPCI
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO DE PRÁTICAS
E D U C AT I VA S , C R I AT I VA S E I N C LU S I VA S

Cursos Envolvidos: Educação Física, Museologia e Pedagogia
Linhas de Pesquisa: Ação educativa, cultura, patrimônio e museologia;
Atividade física e saúde na comunidade; Educação, processos
pedagógicos e práticas socioculturais; Inclusão, transdisciplinaridade,
criatividade e tecnologia na educação; Gestão, planejamento e
avaliação educacional;
Contato: nupci@unibave.net
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NUPEDI
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÂO EM DIREITO

NUTEC
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PACA

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO
APLICADAS ÀS CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS

Cursos Envolvidos: Direito
Linhas de Pesquisa: Hermenêutica e argumentação jurídica; Direito e
cidadania; Desenvolvimento social e empreendedorismo; Gestão
ambiental e sustentabilidade;
Contato: nupedi@unibave.net
Cursos Envolvidos: Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia
Civil, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação
Linhas de Pesquisa: Sistemas de produção; Avaliação e
desenvolvimento de materiais; Gerenciamento de processos;
Reaproveitamento de resíduos; Acessibilidade pública; Sistemas
construtivos alternativos; Saneamento e estudos hidráulicos; Sistemas
de informação e tecnologias inovadoras; EndFragment; Engenharia e
meio ambiente;
Contato: nutec@unibave.net
Cursos Envolvidos: Agronomia e Medicina Veterinária
Linhas de Pesquisa: Pastagens e forragicultura; Nutrição e alimentação
animal de monogástricos; Epidemiologia e saúde pública na medicina
veterinária;
Contato: paca@unibave.net
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior - SINAES, vinculado ao Ministério
da Educação - MEC. No Unibave, esta atividade é conduzida pela
Diretoria de Avaliação Institucional, que coordena o planejamento, a
implementação, a articulação e a supervisão dos processos avaliativos.
Estes processos contemplam a avaliação das instituições, dos cursos e
do desempenho dos estudantes. A efetivação destes ocorre por:
a) Autoavaliação;
b) Avaliação externa (de cursos e da instituição);
c) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade.
A Autoavaliação é conduzida pela Comissão Própria de Avaliação CPA. A Avaliação externa é realizada por meio dos mecanismos oﬁciais
deﬁnidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP e pela Diretoria de Avaliação da Educação
Superior - DAES.
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ENADE
O Exame Nacional de Estudantes - Enade consiste em uma
avaliação realizada a cada três anos, por curso, pelo Ministério
da Educação - MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas - INEP. Somente os acadêmicos concluintes realizam
a prova do Enade.
O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos acadêmicos
com relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares
dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências
e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação
geral e proﬁssional, e o nível de atualização dos acadêmicos
com relação à realidade brasileira e mundial.
O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de
graduação, que avalia sua qualidade, sendo condição prévia
para a conclusão de curso, expedição e registro do diploma. A
participação do acadêmico habilitado a fazer o Enade é
obrigatória e irrevogável, ou seja, até a realização da prova o
acadêmico ﬁca impedido de obter o diploma e, em alguns
casos, não pode assumir cargos públicos.
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SECRETARIA ACADÊMICA
A Secretaria Acadêmica tem por objetivo organizar, sistematizar, registrar e documentar todos os atos
que envolvem a vida acadêmica, desde o ingresso até a conclusão do curso. Também cuida dos
registros acadêmicos e institucionais, além de regulamentar os procedimentos operacionais do setor.
Horário de
Funcionamento

Segunda a Sexta:
das 8h às 12h
das 13h às 22h
Sábado: das 8h às 12h

Contato:
secretaria@unibave.net
(48) 3466 5670

Central do Aluno
A Central do Aluno é um portal de serviços acadêmicos, onde é possível realizar requerimentos,
efetuar a rematrícula, obter acesso à grade de horários das disciplinas, alterar dados pessoais, entre
outros. O acesso ao portal se dá através do link Central do Aluno no site www.unibave.net. É de
extrema importância que o aluno mantenha seus dados cadastrais e e-mail atualizados, para que a
instituição consiga entrar em contato quando necessário.
A senha de acesso a Central do Aluno é pessoal, sigilosa e intransferível. O Unibave não se
responsabiliza em casos de acesso consentido a terceiros. Os acadêmicos que ainda não possuem
senha devem retirá-la na Secretaria Acadêmica mediante identiﬁcação.
22
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Renovação de Matrícula
O requerimento para a renovação de matrícula ﬁca disponível, para os acadêmicos adimplentes, na
Central do Aluno no site www.unibave.net, dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico.
A renovação de matrícula deve ser realizada presencialmente na Secretaria Acadêmica nos seguintes
casos:
- Quando o acadêmico for menor de 18 (dezoito) anos de idade, acompanhado dos pais ou
responsável legal;
- Quando o acadêmico for formando e faltar menos de 08 (oito) créditos para a integralização da
carga horária do curso.
O Unibave não garante vaga ao acadêmico que não requerer a renovação da matrícula nas datas
deﬁnidas em edital e/ou que tenha débitos anteriores.

Cancelamento de Matrícula
O acadêmico que queira cancelar a matrícula já efetivada deve preencher requerimento próprio, na
Secretaria Acadêmica do Unibave, conforme os prazos estabelecidos em edital e conforme consta no
contrato de prestação de serviços, assinado no ato da matrícula ou renovação de matrícula.
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Desistência
O acadêmico pode, a qualquer tempo, solicitar a desistência do curso na Secretaria Acadêmica, em
conformidade com as regras deﬁnidas no contrato de prestação de serviços, assinado no ato da
matrícula ou renovação de matrícula.
O simples abandono do curso implica na manutenção do compromisso ﬁnanceiro assumido e permite
à instituição condições legais de cobrança posterior. O acadêmico, neste caso, perde a sua vaga.

Trancamento de Matrícula
O acadêmico pode efetuar trancamento de matrícula somente após ter cursado um semestre letivo
no Unibave, devendo ser renovado anualmente, por meio de requerimento e justiﬁcativa, de acordo
com os prazos estabelecidos no calendário acadêmico.
Não serão concedidos trancamentos consecutivos que em seu conjunto ultrapassem dois anos letivos
(04 semestres). O acadêmico pagará proporcionalmente a semestralidade, conforme as regras
deﬁnidas no contrato de prestação de serviços, assinado no ato da renovação de matrícula. No
retorno do trancamento o acadêmico ﬁcará sujeito ao currículo pleno vigente do curso.
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Disciplina em Regime Especial
Disciplina em Regime Especial é a oferta de determinada disciplina fora do horário de aula normal,
atendendo às exigências internas de carga horária, frequência, aproveitamento e conteúdo
programático, previstos nas normas internas da instituição e da legislação em geral. O acadêmico
pode cursar Disciplina em Regime Especial mediante requerimento protocolado na Secretaria
Acadêmica.

Abono de Faltas
O abono de faltas é previsto em Lei para:
- Aluno reservista: Oﬁcial ou Aspirante a Oﬁcial da Reserva, convocado para o serviço ativo, desde
que apresente o devido comprovante.
- Aluno com representação na Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes):
estudantes que tenham participado de reuniões da Conaes em horário coincidente com as atividades
acadêmicas.
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Compensação de Faltas / Solicitação de Exercícios Domiciliares
Situações em que a falta às aulas pode ser preenchida por exercícios domiciliares:
- Em casos de doenças infectocontagiosas, o acadêmico deve protocolar requerimento junto ao
Unibave, apresentando os documentos comprobatórios (laudo médico com indicação do período
previsto e outros) para avaliação;
- Acadêmicas grávidas ﬁcam assistidas pelo regime de exercícios domiciliares, a partir do oitavo mês
de gestação e durante três meses. As interessadas precisam preencher requerimento junto à
Secretaria Acadêmica, anexando atestado médico. Em casos excepcionais devidamente
comprovados, o período de repouso poderá ser prorrogado;
Os requisitos e procedimentos para requerimento de regime em exercício domiciliar serão
regulamentados pelo CAS.
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Sistema de Avaliação
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem
compreende, entre outros aspectos, o desempenho
acadêmico e a qualidade do ensino oferecido no
Unibave. A avaliação da aprendizagem dos acadêmicos
é normatizada pelo Regimento Geral.
O regimento prevê que o sistema de avaliação dos
cursos de graduação do Unibave deve possibilitar o
acompanhamento do acadêmico e a aferição dos
resultados obtidos nas atividades acadêmicas e nas
avaliações. Para tanto, são exigidas avaliações, onde o
peso é deﬁnido pelo professor que a ministra. A média
ﬁnal do rendimento acadêmico será composta de 03
(três) notas por semestre letivo para cada disciplina de
03 (três) ou mais créditos, e 02 (duas) notas por semestre
letivo, para cada disciplina de até 02 (dois) créditos.

27

/unibave

www.unibave.net

Entre as estratégias e instrumentos de avaliação é permitido o uso de provas, testes, tarefas,
trabalhos, relatórios e outras formas de veriﬁcação presenciais, previstas no plano de ensino de cada
disciplina. Ao acadêmico é permitido o direito de realizar as provas oﬁciais deﬁnidas no plano de
ensino, em Prova de Segunda Chamada.
A aprovação do acadêmico em cada disciplina depende da obtenção de média igual ou superior a
6,0 (seis) bem como uma frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária prevista para a disciplina. Portanto, independentemente dos demais resultados obtidos, é
considerado reprovado o aluno que não obtiver frequência mínima nas atividades programadas
durante a carga horária que corresponde a disciplina. A avaliação e o registro de frequência são
feitos por disciplina, sendo responsabilidade dos docentes. Compete também ao docente de cada
disciplina elaborar as avaliações semestrais, bem como julgar os resultados.
O discente poderá participar da avaliação substitutiva (N-1) ao ﬁnal do semestre, como deﬁnido no
Calendário Acadêmico. O acadêmico poderá optar por substituir uma nota regular por outra
substitutiva, eliminando aquela na qual obteve o menor desempenho.
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Tabela de Serviços e Valores
Serviço

Valor

Prazo de Entrega

Requerimento de Atestado e Declarações

R$ 5,00

2 dias úteis

Requerimento de Certidões

R$ 5,00

5 dias úteis

Requerimento de Plano de Ensino / Ementas (por disciplina)

R$ 5,00

15 dias úteis

Requerimento de 1ª via - Carteirinha da Biblioteca

Isento

7 dias úteis

Requerimento de 2ª via - Carteirinha Biblioteca

R$ 5,00

7 dias úteis

Requerimento de Histórico Escolar

R$ 15,00

10 dias úteis

Requerimento de Prova de Segunda Chamada

R$ 50,00

Conforme Resolução nº 107/2015

Requerimento de 2ª via de Diploma de Curso de Graduação

R$ 120,00

90 dias

Requerimento de 2ª via de Certiﬁcado de Curso de Pós-graduação

R$ 120,00

90 dias

Requerimento de Matrícula em Disciplina

Isento

Conforme Calendário Acadêmico

Requerimento de Aproveitamento de Disciplina

Isento

Conforme Calendário Acadêmico

Requerimento de Estudo de Documentação (transferência)

Isento

Conforme Calendário Acadêmico

Requerimento de Desistência e Trancamento

Isento

Conforme Calendário Acadêmico
*referente à portaria de valores 2016
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TESOURARIA
São responsabilidades da Tesouraria:
- Fornecimento de informações sobre os valores dos cursos;
- Geração de parcelas;
- Recebimento de parcelas e taxas, cujos pagamentos foram efetuados diretamente na Tesouraria;
- Baixa das parcelas pagas por meio de instituições bancárias, convênios, débito em folha, Bolsas e FIES;
- Análise e cobrança de requerimentos para trancamento, desistência e transferência;
- Análise e cadastramento de requerimentos para descontos conforme regras internas da instituição;
- Análise, parcelamento e cobrança de requerimento de contratação de TCC;
- Renegociações;
- Impressão de segunda via de boleto;
- Declaração para Imposto de Renda;
- Cobranças.
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 8h às 12h
das 13h às 21h40min

Contato:
tesouraria@unibave.net
(48) 3466 5615

Sábado: das 8h às 12h
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares objetivam ampliar as
possibilidades de formação e contribuir para a autonomia
do acadêmico na construção de seu percurso de formação,
respeitando o perﬁl proﬁssional pretendido pelo Projeto
Pedagógico do Curso - PPC.
As atividades complementares são componentes
obrigatórios para a conclusão do curso. Envolvem ensino,
pesquisa e extensão e devem ser realizadas pelo acadêmico
durante a integralização do curso.
A carga horária para este componente está deﬁnida na
matriz curricular de cada curso. Veriﬁque o seu!
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FORMATURAS
A colação de grau é obrigatória para a conclusão da graduação e emissão do diploma, sendo
efetuada em sessão solene, oﬁcial ou em gabinete, conforme o calendário e regulamentação própria.
A colação de grau é presidida pelo Reitor ou autoridade por ele designada e secretariada pela
Secretaria Acadêmica, que confere publicamente, aos concluintes habilitados, o grau acadêmico a
que fazem jus.
Somente será concedida a colação de grau ao acadêmico que tiver integralizado a totalidade do
currículo do curso e atendido todas as prerrogativas legais para execução do ato.
O diploma estará disponível em até 90 (noventa) dias úteis após a colação de grau. Se houver
necessidade de comprovar a conclusão do curso antes da solenidade de colação de grau, o aluno
pode requerer na Secretaria Acadêmica uma declaração de conclusão de curso. O período para que
os alunos formandos solicitem a colação de grau está previsto em calendário acadêmico.
As datas das formaturas serão deﬁnidas e aprovadas pela Reitoria e posteriormente sorteadas pela
Secretaria Acadêmica na presença da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Coordenadores de Curso
e membros da Comissão de Formatura.
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O local disponibilizado pelo Unibave para a realização
da colação de grau é o Centro de Vivências do Museu
ao Ar Livre Princesa Isabel. As comissões de formatura
poderão contratar empresa especializada desde que
possua credenciamento e autorização do setor de
Eventos.
A empresa ﬁca responsável pela ornamentação,
serviços de foto, ﬁlmagem, som, etc.
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BIBLIOTECA
A Biblioteca Universitária disponibiliza aos acadêmicos um acervo para consulta online e
empréstimo domiciliar. Para a comunidade é disponibilizado obras de literatura de lazer.
Para realizar o empréstimo das obras o acadêmico deve, primeiramente, solicitar a confecção
da carteirinha na Secretaria. É permitido o empréstimo de até 5 obras por acadêmico.

O empréstimo é realizado somente com a
apresentação da carteirinha, sendo ela pessoal
e intransferível. A primeira via é gratuita, caso
necessite de outra será cobrada uma taxa
adicional.
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Categorias de Empréstimo

Renovação
A renovação pode ser feita online ou na
biblioteca com a apresentação da carteirinha
e do material bibliográfico. A obra só será
renovada se não existir reserva e/ou multa.

Obra

Empréstimo

Multa

Livro,
CD e DVD
(Tarja Preta)

Finais de semana e
véspera de feriados com
retirada a partir das 21h
e devolução no próximo
dia útil até 19h

R$ 1,00/hora

Obra de Referência
(Tarja Vermelha)

4 horas

R$ 1,00/hora

Livros Técnicos /
CD e DVD

7 dias úteis

R$ 1,00/dia

Livros Literatura /
Leitura de Lazer

15 dias úteis

R$ 1,00/dia

(TCC, MP, DIS, T)

3 dias úteis

R$ 1,00/dia

Periódicos

1 hora

R$ 1,00/hora

Reserva
É possível realizar a reserva online quando o
exemplar não está disponível na biblioteca.
Para realizar renovação e reserva online o
aluno precisa primeiramente cadastrar um
login e senha na biblioteca.
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 8h às 22h

Sábado:
das 8h às 16h

*A multa será cobrada por unidade de exemplares emprestados
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LABORATÓRIOS
Laboratórios de Saúde
Com uma infraestrutura completa, os laboratórios da área de saúde permitem o desenvolvimento
de experimentos, aulas práticas e atividades de pesquisa, articulando os conhecimentos adquiridos
com procedimentos que simulam a rotina do futuro proﬁssional. Todas as atividades são realizadas
com o acompanhamento dos professores e técnicos que estimulam o aprendizado de habilidades e
competências em cada área.

Laboratórios Tecnológicos
O Laboratório Tecnológico Henrique Ernesto Hilbert reúne em sua estrutura ambientes que
proporcionam o desenvolvimento de aulas práticas para as áreas de Engenharia e Tecnologia,
qualiﬁcando o acadêmico a visualizar e praticar o conhecimento adquirido durante o curso no
dia-a-dia da proﬁssão. Nos laboratórios também são desenvolvidas, com o acompanhamento de
técnicos e professores, atividades de pesquisa que estimulam o desenvolvimento de habilidades e
competências em cada área, além de um perﬁl inovador para a busca das soluções proﬁssionais.
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CASA DA CIDADANIA
O Projeto Casa da Cidadania é um serviço de iniciativa do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina, que visa oferecer ao cidadão uma justiça mais próxima, rápida e gratuita. A casa da cidadania
de Orleans foi inaugurada em 24 de junho de 2008.
O objetivo geral da Casa da Cidadania de Orleans é humanizar a justiça, implementando ações que
visem o pleno exercício da Cidadania, gerando uma cultura de democracia participativa, como
consequência de uma prática integrada com a comunidade.
A Casa da Cidadania de Orleans é um espaço que oferece serviços gratuitos de orientações jurídicas,
sociais e psicológicas. São atendidos todos os cidadãos que necessitam dos serviços prestados e que
não tenham condições ﬁnanceiras para contratar advogado, psicólogo ou assistente social.

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 8h às 11h35min
das 13h30min às 17h05min

Contato:
casadacidadania@unibave.net
(48) 3466 2511
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HOSPITAL VETERINÁRIO UNIBAVE - HVU
O Hospital Veterinário Unibave presta atendimento à comunidade, com equipamentos de ponta, onde
os animais tem tratamento adequado e digno, além de atender às necessidades dos acadêmicos do
curso de Medicina Veterinária, proporcionando um ambiente adequado em contato com as práticas
veterinárias exigidas para a formação de um proﬁssional qualiﬁcado.
O atendimento é realizado por proﬁssionais de Medicina Veterinária, que fazem consultas e exames
em animais de pequeno, médio e grande porte. A unidade hospitalar conta ainda com um moderno
centro cirúrgico, que suporta animais de grande porte como equinos e bovinos.
Serviços
- Raio X Digital
- Patologia Clínica
- Clínica Médica e Cirúrgica
- Ultrassonograﬁa
- Eletrocardiograma
- Anestesiologia
- Internação
- Vacinas

Especialidades
- Ortopedia
- Odontologia
- Dermatologia
- Reprodução
- Radiologia
- Acupuntura
- Clínica e Cirurgia
de Animais Silvestres

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 8h às 12h
das 13h às 18h
Contato:
hvu@unibave.net
(48) 3466 5681
(48) 9656 5253
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OUVIDORIA
A Ouvidoria tem o objetivo de estimular um ambiente democrático, permitindo ao
requerente, de maneira sigilosa: realizar críticas, reclamações, sugestões e buscar
esclarecimentos visando o aperfeiçoamento da atuação da instituição. O contato com
a ouvidoria deve ser feito pelo e-mail ouvidoria@unibave.net

CENTRO DE VIVÊNCIAS
O Centro de Vivências é um espaço multiuso, com capacidade para abrigar até 350
pessoas sentadas, que abriga os principais eventos do Unibave. O auditório, fechado e
climatizado, é equipado com sistema de som e projetor já integrado, garantindo a
comodidade e qualidade acústica do ambiente para receber eventos internos e
externos. O Centro de Vivências está localizado junto ao Museu ao Ar Livre Princesa
Isabel e tem na arquitetura as referências da colonização europeia na região.
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ACHADOS E PERDIDOS

J

CENTRO DE RECREAÇÃO E LAZER

Todos os objetos e documentos encontrados nas dependências do Unibave são
enviados ao Setor de Achados e Perdidos junto a Recepção do Unibave. Os itens são
mantidos no setor por 06 (seis) meses. Se ninguém os reivindicar, ao ﬁnal deste
período, os objetos serão doados ou descartados e os documentos nominativos
encaminhados para a Delegacia de Polícia da Comarca de Orleans/SC.

O Centro de Recreação e Lazer dispõe de Sala de Dança, Sala de Música, Sala de
Musculação e Sala de Jogos (xadrez, dominó, carteado, sinuca, ping-pong, pacau,
cancha de bocha).
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 13h às 17h
das 18h às 22h
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PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA
Sala de primeiro atendimento
Localizada no Laboratório de Saúde, tem como objetivo receber os alunos que
necessitam do primeiro atendimento em caso de mau súbito (desmaio, alteração de
pressão ou de frequência cardíaca). É importante que o aluno esteja portando seus
documentos pessoais e o número de telefone de seus familiares.

Telefones de emergência
190 - Polícia Militar (ocorrências policiais)
192 - SAMU (emergências médicas)
193 - Bombeiros (incêndios/acidentes)
199 - Defesa Civil (desastres naturais ou tecnológicos)
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REDE WI-FI
A navegação na Rede Wireless Unibave está disponível para todos os alunos pela rede
Alunos (senha Alunos!uni2015). O usuário precisará fazer uma autenticação
simpliﬁcada, sem precisar de qualquer conﬁguração especial no equipamento. Em caso
de dúvidas ou sugestões sobre os serviços de Wi-Fi no campus, os usuários podem
entrar em contato com o Setor de Tecnologia da Informação.
Horário de Funcionamento TI
Segunda a Sexta: das 8h às 22h
Sábado: das 8h às 12h

Contato:
suporte@unibave.net
(48) 3466 5669

MURAIS
É vedada a ﬁxação de informativos, cartazes, material publicitário, divulgação de festas
e eventos nos murais da instituição sem prévia autorização do Setor de Comunicação e
Marketing do Unibave.
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CENTRO DE CÓPIAS
Os serviços de cópias são prestados por uma empresa terceirizada, a Cataneo Cópias e
Impressões, que oferece serviços de cópias, impressões, plotagens, encadernações em
espiral, capa dura, entre outros.
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 8h às 12h e das 13h às 22h

Sábado:
das 8h às 12h

CANTINA
Os serviços de cantina são prestados pela empresa terceirizada, Lima & Zomer Ltda,
que oferece ao público interno alimentos preparados dentro das normas da Vigilância
Sanitária. O atendimento é na modalidade self service, com amplo cardápio de lanches,
sucos, refrigerantes, cafés, bebidas lácteas, produtos sem lactose e zero açúcar, entre
outros.
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta:
das 7h30 às 22h

Sábado:
das 7h30 às 15h
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