Lorem ipsum
exclusivas, além de receber dicas
profissionais pelo projeto Faz Carreira.
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Funcionamento: Segunda a sexta-feira,
de 9h às 17
Local: 1º andar do Centro de Convivência
Contato: (85) 3477-3138 | estagio@unifor.br
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APOIO PSICOPEDAGÓGICO
E ACESSIBILIDADE

Orienta e acompanha alunos com
necessidades educacionais específicas
(cognitivas, emocionais, físicas, motoras,
visuais e/ou auditivas). O programa promove
acessibilidade ao incentivar a inclusão com
serviços de intérprete de libras, ledor,
mobilidade e adaptação de material, além do
atendimento psicológico e psicopedagógico
gratuito à alunos e funcionários.
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, de
8h às 16h
Local: Bloco N, sala 12
Contato: (85) 3466-3399 | (85) 9.9250-7530
| papunifor@gmail.com

Universidades nos Estados Unidos, sendo um
dos 38 escritórios existentes no Brasil.
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Adquira seus materiais para o dia a dia com
mais praticidade.
Como se beneficiar: alunos da Unifor podem
fazer compras na Loja do Campus com o
UNIFORCARD. O preço é incluído na
mensalidade. Contato: 3477.3290

Contatos: 3477.3481 | educationusa@unifor.br
Presencial: Vice-Reitoria de Extensão
(1º andar da Reitoria)

A quem se destina? Alunos e ex-alunos
da graduação e pós-graduação
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Do que se trata: O Seguro Educacional prevê
a cobertura parcial ou completa do curso de
graduação ou pós-graduação do aluno Unifor
a fim de garantir a educação do estudante e
certificar que seus estudos não sejam
interrompidos em caso de perda de renda,
invalidez por acidente ou falecimento do
responsável financeiro.

COMPRAS NA LOJA
DO CAMPUS

INTERCÂMBIO

São 127 instituições de ensino superior
estrangeiras conveniadas com a Unifor
distribuídas em mais de 28 países.
Assessoria de Assuntos Internacionais
Funcionamento*: Segunda a sexta-feira,
8h às 17h
Local: Prédio da Reitoria, 1º andar
Contatos: (85) 3477-3127 |
international@unifor.br
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ESTUDAR NOS
ESTADOS UNIDOS

A Unifor possui em seu campus o escritório de
EducationUSA, que oferece orientações e
informações sobre como ingressar em
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SEGURO
EDUCACIONAL

Contato: 3477.3109
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10% A 40% DE DESCONTO NA
MENSALIDADE PARA FUNCIONÁRIOS
DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Benefício extensivo a dependentes de
funcionários/associados. Confira se sua empresa
é conveniada.
Contato: 3477.3109

15 % DE DESCONTO EM CURSOS
DE CURTA DURAÇÃO

Contato: 3477.3215
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PROGRAMA TUTORIAL
ACADÊMICO (PPAS)
Orientação e integração acadêmicas

A quem se destina: estudantes que buscam
orientação para integrar-se à universidade,
planejar a vida acadêmica e participar de
cursos, oficinas e atividades gratuitas
oferecidas pelo setor.
Mais informações:
PTA CCG: 3477-3081 - Sala Q01
PTA CCT: 3477-3233 - Sala J17
PTA CCS: 3477-3310 - Sala H01
PTA CCJ: 3477-3326 - Sala K01

Conheça
as vantagens
de ser Unifor
Descontos, bolsas, estágios,
experiências fora do país
e tudo mais que a Unifor
oferece para seus alunos!

BIBLIOTECA

A Biblioteca disponibiliza empréstimos e
devoluções de livros via agendamento, assim
como acesso a bases de dados virtuais;
treinamentos em ferramentas digitais de
pesquisa e plágio; orientação sobre citações
e referências conforme as normas APA, ABNT,
Vancouver e utilização do software Mendeley.
Funcionamento: Segunda à sexta-feira, de 7h
às 19h. Sábado, de 8h30 às 13h.
Contatos:
Empréstimos e devoluções:
bibemprestimo@unifor.br
Capacitações e treinamentos:
spt@unifor.b
Demais serviços:
bib@unifor.br | (85) 3477.3257
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NÚCLEO DE TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS

Local: Térreo do bloco N
(em frente à rampa interna)
Contato: 0800-2800550 | nte@unifor.br

Contatos: 3477.3000
Presencial: Divisão de Assuntos Financeiros
na Central de Atendimento Unifor.

03

05

CENTRAL DE ATENDIMENTO
GERAL

A Central de Atendimento da Unifor em
assuntos relacionados à vida acadêmica.
O funcionamento é por telefone e presencial,
com agendamento prévio. O setor contribui na
resolução de questões referentes a matrículas,
reaberturas, transferências, migração de
cursos, entrega de diplomas, aproveitamento
de estudos e FIES, entre outros.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h
às 18h; sábados, de 8h às 12h
Contatos: (85) 3477-3000
E-mail (assuntos gerais):
centraldeatendimento@unifor.br
E-mail (FIES): fies@unifor.br
E-mail (FIES - Processo seletivo):
selecaofies@unifor.br

Canal para conhecer e tirar as dúvidas sobre
a nossa plataforma de aulas virtuais, que foi
implementada após o início da pandemia
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Funcionamento: Segunda a sexta-feira,
8h às 12h e 13h às 16h30

A quem se destina: Alunos de alguns cursos
de graduação (*) e pós-graduação.

20% DE DESCONTO NA MENSALIDADE
PARA EX-ALUNOS

15% DE DESCONTO NAS
MENSALIDADES PARA
REABERTURA DE CURSO
no semestre de retorno

A quem se destina:
Alunos que estejam em situação de
abandono (*) e que desejam retornar à
Universidade na mesma graduação e turno
que estudavam anteriormente. Possível de
acordo com a disponibilidade de vagas para o
curso em questão e após pagamento da
matrícula.
(*) Relação de cursos disponíveis em unifor.br
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Mais informações:
Contato: 3477.3000
Presencial: Divisão de Assuntos Financeiros
na Central de Atendimento Unifor.
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VALORES DIFERENCIADOS
NA ACADEMIA UNIFOR

É só chegar com o número de matrícula
e conferir as modalidades ofertadas e as vagas!
Contato Academia Unifor: 3477.3616
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BOLSAS
DE ESTUDO

Monitoria Institucional
3477.3113
Atividades culturais
3477.3311
Atividades esportivas
3477.3849 / 3143
Bolsas de Pesquisa
3477.3890
Pós-Graduação (Bolsa Yolanda Queiroz)
A quem se destina: os alunos que obtiverem
as maiores médias do Centro no semestre da
formatura. Contato: 3477.3139
Bolsa Mérito Acadêmico
Para quem está entrando agora o conselho é
se dedicar bastante aos estudos, pois, além
de novos conhecimentos, o aluno pode ter
desconto de 25% no semestre seguinte.
Contato: 3477-3000
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CENTRAL DE
CARREIRAS UNIFOR

Ajuda no seu desenvolvimento profissional
desde o primeiro semestre do curso, com
orientações curriculares e de carreiras, como
treinamentos programados e oportunidades
UNIFOROFICIAL

UNIFORCOMUNICA

