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SEJA BEM-VINDO (A) À UNIPAC LAFAIETE

 Agora você faz parte de uma das mais tradicionais e 
importantes Instituições de Ensino Superior do Estado.

 Criada em 1963, em Barbacena, a Fundação Presidente Antônio 
Carlos, em um período de dois anos teve a instalação das primeiras 
faculdades e, em 1977, transforma-se na Universidade Presidente 
Antônio Carlos - UNIPAC e foi uma das principais responsáveis pela 
democratização do acesso ao ensino superior no interior de Minas 
Gerais.

 Já em 1997, o Magnífico Reitor, Professor Bonifácio Andrada, 
fundou a Unipac Lafaiete, e nosso primeiro curso, Processamento de 
Dados, teve sua primeira turma formada já no ano 2000. Desde então 
desempenhamos um papel fundamental na formação de 
profissionais capazes de impulsionar a economia e atender as 
demandas da sociedade, de empresas e instituições públicas ou 
privadas.

 Este manual foi elaborado para informá-lo (a) sobre as 
normas gerais da UNIPAC, de acordo com o Regimento Geral, com 
vistas a uniformização dos procedimentos e melhoria dos nossos 
serviços.

 Aqui você encontrará informações sobre matrícula, 
frequência, verificações e regime disciplinar, além de informações 
gerais do Campus Lafaiete. 

 Nosso objetivo é atingir um alto nível de excelência nos 
serviços e contamos com seu apoio, encaminhando considerações e 
sugestões para um melhor desenvolvimento de nosso  trabalho. 

 Nossa responsabilidade é grande, afinal, você confiou-nos a 
importante missão da sua formação profissional. Sua escolha nos 
enche de orgulho e esperamos que tenha excelente trajetória a partir 
daqui. 

 Influenciar positivamente no futuro das pessoas, além de 
contribuir para o desenvolvimento social e econômico não é tarefa 
simples, mas, juntos, poderemos fazer muito mais e ir além. 
Contamos com você! 

 Vamos juntos, queremos que você se sinta bem entre nós!
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Biblioteca

113h30 às 22h
3769-4010
biblioteca@unipaclafaiete.edu.br 

Central de Acompanhamento ao Discente - CAD

09h às 18h
(32) 3339-3973 e (32) 3339-3976
cad@unipac.br

Centro Integrado Acadêmico e Financeiro - CIAF | Núcleo de 
Atendimento

10h às 21h30
3769-4001, 3769-4003, 3769-4004, 3769-4049
 financeiro@unipaclafaiete.edu.br 

Comunicação e Marketing | Colações de Grau

10h às 21h30
3769-4021
marketing@unipaclafaiete.edu.br

Departamento de Tecnologia da Informação - DTI

10h às 22h30
3769-4006
dti@unipaclafaiete.edu.br

Núcleo de Estudos On-line - NEO

13h30 às 22h30
3769-4046
neo@unipaclafaiete.edu.br

Recepção

10h às 22h30
3769-4000
unipaclafaiete@unipaclafaiete.edu.br

Secretaria

10h às 21h30
3769-4013 e 3769-4024
 secretaria@unipaclafaiete.edu.br
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Direção Acadêmica
10h às 21h | 3769-4026 

Administração
Stefan Willian | (31) 3769-4030
stefan@unipac.br 

Direito
Flávia Caldas | (31) 3769-4029
flavia.gomide@unipaclafaiete.edu.br

Educação Física
Fabrício Santos | (31) 3769-4023
fabricio.santos@unipac.br  

Engenharia de Produção
Jussara Leite | (31) 3769-4017
jussara.leite@unipac.br  

Engenharia Mecânica
Luciano Franco | (31) 3769-4022
lucianofranco@unipac.br  

Engenharia Civil | Engenharia de Minas
Tatiana Rodrigues | (31) 3769-4016
tatiana.rodrigues@unipac.br  

Engenharia da Computação
Jean Mendes | (31) 3769-4012
jean.mendes@unipac.br  

Engenharia de Controle e Automação | Engenharia Elétrica
Luciana Margoti | (31) 3769-4014
lucianamargoti@unipac.br

Medicina Veterinária
Ivana Siqueira | (31) 3769-4019
ivanamaria@unipac.br  

Pedagogia
Vanessa Mara | (31) 3769-4033
vanessamara@unipac.br  

Psicologia 
Renata Satller do Amaral | (31) 3769-4018
renata.amaral@unipac.br 
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 A matrícula é o ato que vincula o aluno ao estabelecimento de 
ensino. No curso de graduação é realizada em regime seriado 
semestral, admitindo-se dependências e adaptações nos períodos 
anteriores. A realização da matrícula é estipulada no calendário 
acadêmico. O trancamento de matrícula no curso pode ser requerido 
no Centro Integrado Acadêmico e Financeiro - CIAF, observados os 
seguintes princípios básicos: 

• só poderá ser concedido a aluno matriculado; 
• não poderá ser parcial; 
• não poderá exceder a 4(quatro) períodos, concomitantes ou não, em 
qualquer curso; 
• não terá a sua duração computada no tempo previsto para integrali-
zação do curso; 
• não interromperá o vínculo com a instituição, mas sujeitará o aluno a 
processo de adaptação curricular em caso de mudança havida 
durante o afastamento que atinja o desenvolvimento de seus estudos;
• interromperá as obrigações financeiras do aluno para com a enti-
dade mantenedora a partir do mês seguinte ao vincendo. 

 Além do trancamento, o aluno poderá requerer o cancelamento 
de matrícula no Centro Integrado Acadêmico e Financeiro - CIAF. 
• Sujeita-se o aluno reingresso às adaptações curriculares (caso haja). 

• Todos os benefícios concedidos ao aluno cessam caso a matrícula 
não seja efetuada no período determinado pelo calendário acadêmico. 
• O abandono do curso pelo aluno, sem o devido cancelamento e/ou 
trancamento de matrícula, não o exime do cumprimento das cláusulas 
do Contrato de Prestação de Serviço, ficando responsável pelo 
pagamento das mensalidades até que se regularize sua situação 
acadêmica.

Procedimento de Matrícula -  Para os candidatos que forem 
aprovados no Processo Seletivo, dentro do período estipulado pela 
Instituição, deverão apresentar os seguintes documentos na 
Secretaria do Campus: 

• Carteira de identidade – 2 (duas) cópias (frente e verso no mesmo 
lado da folha); 
• CPF – 2(duas) cópias; 
• Título de Eleitor – 2 (duas) cópias; 
• Comprovante de Residência – 2(duas) cópias; 
• Certificado Militar (sexo masculino) – 2 (duas) cópias; 
• Certidão de Nascimento ou Casamento – 2 (duas) cópias; 
• Histórico Escolar do Ensino Médio – 2 (duas) cópias; 
• 01 (uma) foto 3 x 4. 
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 Após receber o protocolo da Secretaria, preencher a ficha de 
matrícula e Contrato de Prestação de Serviços no Centro Integrado 
Acadêmico e Financeiro - CIAF. 

Procedimento de Rematrícula - Na UNIPAC o regime é semestral, o 
aluno deverá renovar sua matrícula a cada 6 meses. Para isso é 
necessário: 
• estar quite com as mensalidades anteriores; 
• procurar no Centro Integrado Acadêmico e Financeiro - CIAF o boleto 
de renovação; 
• preencher a ficha de renovação e o Termo Aditivo do Contrato. 

O aluno deverá observar o prazo estipulado no calendário escolar.

Boletos - No caso de boletos não entregues até a data do vencimento, 
solicitar ao CIAF ou via Portal do Aluno. Boletos de Dependência, 
Adaptação e Estudos Independentes não serão enviados via correios e 
deverão ser solicitados somente no CIAF. O aluno deverá observar o 
prazo estipulado no calendário escolar. 

Bolsas de Estudos - As bolsas de estudos não se aplicam às 
rematrículas. Alunos com bolsas de estudos ficam vinculados à 
adimplência, perdendo o direito a mesma se o pagamento não for 
efetuado até a data do vencimento.

Transferência e Reopção de Curso - A Unipac Lafaiete, no limite das 
vagas existentes, poderá aceitar transferência de alunos 
provenientes de cursos idênticos ou afins, sendo necessárias 
adaptações, de acordo com o Regimento Geral da UNIPAC. A reopção 
de curso é o processo utilizado quando o aluno pretende transferir-se 
para outro curso dentro da própria Instituição. 

Reabertura de Matrícula - Retorno - Processo utilizado quando o 
aluno cancelou ou não renovou sua matrícula e quer retornar à Unipac 
Lafaiete. O candidato deverá comparecer ao CIAF, preencher o 
requerimento e inteirar-se do prazo estipulado pela Instituição e o 
tempo de integralização do curso. 

Portador de Diploma - Obtenção de Novo Título - Processo utilizado 
para preenchimento de vagas ociosas. Candidatos que possuem curso 
superior completo e desejam fazer outro curso deverão fazer o 
requerimento no CIAF, anexando histórico escolar, diploma do curso 
anterior devidamente registrado e Planos de Ensino das Disciplinas 
para análise. 

Diplomas - Após a conclusão e aprovação em todos os componentes 
curriculares o aluno deverá requerer o diploma junto à secretaria, o 
qual será entregue após confecção e devido registro.
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VERIFICAÇÃO
SEMESTRAL

a1  AVALIAÇÃO

a2  AVALIAÇÃO

a3  AVALIAÇÃO

30
pontos

30
pontos

40
pontos

critério do professor, 
preferencialmente, com a utilização 
diversificada de instrumentos 
avaliativos.

critério do professor, 
preferencialmente, com a utilização 
diversificada de instrumentos 
avaliativos.

a) - 20 (vinte) pontos para produção 
do aluno individual ou em grupo. A 
critério da Instituição esses 20 
(vinte) pontos poderão ser desti-
nados a uma prova institucional de 
caráter individual. 
b) – 20 (vinte) pontos distribuídos 
por meio de prova individual que 
alcance o conteúdo integral da disci-
plina no semestre. 

Entrega na Secretaria: 

- o calendário das ativi-
dades internas de cada 
Unidade fixará o mês de 
entrega dos resultados das 
avaliações.

-  o s  re s u l t a d o s  d a  3 ª 
avaliação serão entregues 
à Secretaria até 24h após o 
ú l t i m o  d i a  l e t i v o  d o 
semestre. 

Mínimo para 
Aprovação: 
60 pontos + 
75% de 
freqüência 
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O aluno que não tiver comparecido a 
quaisquer das provas da primeira e 
segunda etapa de avaliação, poderá 
fazer o exame substitutivo sem 
qualquer custo específico.

O aluno que não alcançou no 
semestre os 60 (sessenta) pontos 
necessários para aprovação pode 
requerer, ainda, o Exame Especial, 
desde que tenha obtido no semestre 
o mínimo de 30 (trinta) pontos. A 
nota nele obtida substitui todas as 
notas das etapas de avaliação e é 
considerada como resultado do 
semestre.

Exame Substitutivo

Exame Especial 

Avaliação de Estágios Curriculares

100
pontos

Menção Apto

D ATA D A R E A L I Z A Ç Ã O : 
c o n f o r m e  c a l e n d á r i o 
acadêmico

O aluno considerado NÃO APTO
se sujeitará à  real ização
de novo estágio. 
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Frequência - A aprovação em disciplina de curso de graduação exige 
que o aluno obtenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de pre-
sença conforme legislação em vigor. Não há justificativa de faltas, fora 
os casos previstos por lei, Decreto-lei 1.044 (doença infecto-
contagiosa) e Lei 6.202 (gestante). Nesses casos especiais, o aluno ou 
seu representante deverá requerer no CIAF, em até 48 (quarenta e 
oito) horas a contar da data de início do afastamento, o formulário 
para justificativa de faltas. 

Portal do Aluno – Possibilita ao aluno acompanhar sua vida acadêmi-
ca (notas, faltas e horários). Forma de acesso: login = número de 
matrícula xxx-xxxxxx | Senha inicial = gerada pela Instituição e 
entregue pelo coordenador do curso; 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – Auxilia ao aluno no desenvolvi-
mento de seus estudos. Forma de acesso: login = número de 
matrícula sem hífen xxxxxxxxx | Senha inicial = número de matrícula 
sem hífen xxxxxxxxx

Nivelamento - A UNIPAC oferece aos discentes ingressantes o Pro-
grama de Nivelamento, como uma forma de possibilitar um contato 
com as novas e diferenciadas metodologias e estratégias do 
"ambiente universitário". O nivelamento visa propiciar aos alunos 

subsídios necessários, nas disciplinas elementares dos cursos, a fim 
de que os mesmos construam conhecimentos para a superação de 
dificuldades de aprendizagem, oriundas de etapas anteriores, dando-
lhes suporte na realização de um curso superior com mais qualidade, 
participação e facilidade. 

Dependências e Adaptações - De acordo com as normas regimentais, 
são permitidas Dependências e Adaptações. Caberá à Direção 
Acadêmica e à Coordenação do Curso definir a modalidade adequada à 
realização desses atos. A dependência poderá ser cumprida pelo 
aluno em uma das modalidades abaixo descritas: 
I – Turma Regular - em período letivo no qual a disciplina esteja sendo 
oferecida, desde que haja compatibilidade de horário para o aluno. 
II – Forma Condensada (Turma Especial) - durante o período letivo ou 
ao seu final. 
III – Estudos Independentes - modalidade oferecida aos alunos 
reprovados apenas por nota ou que tiverem alcançado 75 (setenta e 
cinco) pontos e frequência mínima de 50% (cinquenta por cento). São 
realizados durante o período regular e o aluno fará apenas as 
avaliações. Existem restrições para que determinadas disciplinas 
sejam oferecidas nesta modalidade, cabendo ao Coordenador de seu 
curso orientar a respeito. 
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 Observação: os requerimentos para dependências e 
adaptações das disciplinas deverão ser solicitados dentro do prazo 
estipulado pela Secretaria, ficando o aluno responsável pelos custos.

Dispensa de Disciplinas | Aproveitamento de Estudos - Processo 
utilizado para aproveitamento de disciplinas que o aluno tenha cur-
sado anteriormente em outra instituição de ensino ou outro curso da 
UNIPAC. Por requerimento do estudante e mediante o exame de cada 
caso, a Unipac Lafaiete pode promover o aproveitamento de estudos 
idênticos, afins ou equivalentes.

Solicitação de Documentos - Declarações, históricos, planos de 
ensino/programas de disciplinas e matriz curricular têm prazo de 10 
dias úteis para entrega. Além destes documentos, inúmeros outros 
poderão ser solicitados através de formulário disponível no SAREO, 
bastando acessar e preencher a requisição no endereço: 
http://www.unipaclafaiete.edu.br/sareo/requerer.php. 

Regime Disciplinar - São aplicáveis na UNIPAC as seguintes penas 
disciplinares: advertência; repreensão; suspensão, (até 30 dias); 
dispensa e desligamento. 

Representação Estudantil - O corpo discente tem direito a voz e voto 
na Congregação e no Colegiado do curso. 

Normas para Uso da Biblioteca - A biblioteca da Unipac Lafaiete 
pertencente à Rede de Bibliotecas da UNIPAC e têm por objetivo 
atender a comunidade acadêmica em suas necessidades 
bibliográficas e informacionais, constituindo uma fonte importante de 
apoio técnico à formação acadêmica e profissional. Todo seu acervo, 
composto de livros, folhetos, monografias, periódicos e materiais de 
multimeios (CD Rom, vídeos, DVD Rom) encontram-se totalmente 
informatizados. Alguns serviços são realizados tanto localmente 
como via internet, tais como reservas, renovações e pesquisas. A 
pesquisa pode ser feita pelo título da obra, assunto e autor. 
 A biblioteca dispõe de sala para estudos em grupo, cabines de 
estudo individuais, videoteca e sala de informática com acesso à 
internet. Nas salas de estudo em grupo, estão disponibilizados aos 
alunos microcomputadores que oferecem acesso às redes de 
infomação através da internet, bem como a pesquisa do acervo 
bibliográfico. 
 Para a utilização dos serviços, o usuário deverá estar inscrito 
na Biblioteca apresentando a carteirinha de usuário. As normas para 
inscrição na Biblioteca, bem como o funcionamento da mesma, 
obedecem a um regulamento próprio disponível na própria biblioteca 
do Campus ou no site da Rede de Bibliotecas da Unipac: 
https://www.unipac.br/biblioteca/ 



Sistema de Gerenciamento do Atendimento Acadêmico - SAREO

 Este é o ambiente virtual para facilitar e otimizar o atendimento 
aos nossos alunos. Aqui ele pode solicitar atestados de matrícula, 
realizar atualização do cadastro, solicitar declarações diversas, 

adiploma, histórico, 2 . via de boletos e outros serviços.

 Posicione a câmera do smartphone 
ou um leitor de QR Code sobre este 
código e acesse o ambiente para 
conhecê-lo e todas as soluções 
disponíveis. Sempre que você se 
deparar com algum tipo de demanda 
dos alunos que possa ser resolvida 
através dele, oriente-os a utilizá-lo.

Núcleo de Estudos On-line - NEO

 O NEO - Núcleo de Estudos On-line faz a gestão e suporte a 
professores, alunos e funcionários em relação ao AVA - Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, que é um sistema virtual para acesso aos 
materiais dos cursos com conteúdo multimídia que permite a 
interação e colaboração entre os participantes de maneira fácil e no 
momento em que o aluno precisa. É possível assistir às aulas ao vivo, 
vídeos, acessar a biblioteca virtual, acessar links, abrir arquivos 
diversos, realizar atividades, além de conversar através de salas de 
chat, videoconferência ou desenvolver debates através de sistemas 
de fóruns. O AVA é uma sala de aula virtual do aluno FUPAC.

 O NEO promove capacitações para alunos e professores, faz 
atendimentos via telefone, chat e e-mail. O NEO também supervisiona 
a oferta de disciplinas na modalidade de educação à distância, 
acompanhando a postagem de conteúdos, o desempenho dos 
acadêmicos, além de suprir o professor com informações acerca do 
engajamento nas suas aulas.

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira: 13h30 às 22h

(31) 3769-4046 | neo@unipaclafaiete.edu.br

MANUAL DO ALUNO | SAREO | NEOMANUAL DO ALUNO



MANUAL DO ALUNO | UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS | REGRAS E NORMASMANUAL DO ALUNO

Utilização de Laboratórios e Policlínica Veterinária - Define-se um 
conjunto de regras, normas e deveres que têm como objetivo 
maximizar a utilização dos laboratórios, policlínica e demais 
dependências de atividades práticas, garantindo, de forma ordenada 
e  segura,  o  atendimento às  necessidades dos cursos e 
proporcionando aos seus usuários acesso amplo e de qualidade aos 
recursos existentes. 
 O professor deve orientar os alunos, no primeiro dia de uso do 
laboratório, quanto às normas básicas de segurança, (ex: localização 
dos lava–olhos, chuveiro de segurança, registros de gás, saídas de 
emergência e outros), bem como os cuidados com equipamentos e 
instalações colocados à sua disposição, enfatizando os cuidados com 
a limpeza e manuseio de todo material usado nas aulas ou atividades 
práticas. 
 As chaves dos laboratórios somente serão retiradas pelos 
técnicos de laboratórios, monitores, professor responsável ou pessoa 
devidamente autorizada. Todo extravio de material ou dano causado 
pelo aluno, quando da constatação pelo técnico, deve ser 
imediatamente informada ao professor da disciplina (quando isso 
ocorrer durante a aula). 
 O material de aula prática, utilizado pelos alunos, fica sob 
controle e responsabilidade dos técnicos de laboratório. 

 Não será permitida a entrada de crianças e a permanência de 
pessoas estranhas no interior dos laboratórios, salvo casos especiais 
ou visitas autorizadas. 

Regras e Normas de Utilização - Atendimento exclusivo às atividades 
(aulas) programadas dos cursos, sendo atribuída a responsabilidade 
pelo uso do laboratório ao professor de cada disciplina.
 Na ausência de atividades programadas, o atendimento às 
atividades (aulas) eventuais do curso poderá acontecer desde que 
comunicado com antecedência ao coordenador(a) do curso, ou 
diretor(a), sendo atribuída a responsabilidade pelo uso dos 
laboratórios ao professor da disciplina pelo técnico do laboratório.
 Para se tornar apto a utilizar o laboratório, o usuário deverá 
estar regularmente matriculado em um dos cursos disponíveis e o uso 
do laboratório será destinado exclusivamente ao desenvolvimento de 
atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, não sendo 
permitida, sob qualquer hipótese, a utilização do laboratório por 
alunos durante o tempo de aula sem a presença do professor ou 
técnico responsável.
 Todas as normas de utilização devem ser seguidas. O aluno 
deve restituir a Instituição com a substituição ou reparo de produtos 
e/ou equipamentos que venham a ser danificados por uso indevido.
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 A utilização da internet será restrita por uma política de 
privacidade. Utilize somente os programas disponíveis ou instalados 
no laboratório.
 Zelar pelo perfeito funcionamento dos computadores, 
programas e materiais e desligar de forma correta os computadores, 
guardando os materiais utilizados ao final de cada atividade.
 Cada laboratório pode apresentar normas adicionais de 
funcionamento e segurança de acordo com suas especificidades, 
desde que estejam em concordância com as normas gerais de 
funcionamento propostas pela UNIPAC Lafaiete.
 A utilização de qualquer equipamento/instrumento em sala, 
que não seja no laboratório, será submetida à análise pelo técnico 
responsável. 

Observações Gerais - Quaisquer documentos solicitados terão um 
prazo mínimo para confecção, quando for gerado dentro do próprio 
estabelecimento. 
 Não é permitido fumar ou usar telefone celular dentro da sala 
de aula. Não é permitido o trote abusivo, sendo permitido somente o 
trote solidário. Dentro da Instituição são expressamente proibidos 
veículos de divulgação sonora que não sejam institucionais e é 
expressamente proibido soltar fogos nas dependências do Campus.

Enade - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. É parte 
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES).
 Tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes 
(ingressantes e concluintes) em relação aos conteúdos programáti-
cos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de 
graduação e suas habilidades e competências profissionais.
 Revela uma importante dimensão e serve de elemento para a 
reflexão sobre os aspectos didático-pedagógicos no interior do 
próprio curso.
 Contribui para o processo de avaliação institucional 
especialmente na fase de autoavaliação e verifica o nível de atu-
alização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. 
 A inscrição junto ao INEP de todos os alunos habilitados ao 
ENADE será de responsabilidade do dirigente da Instituição de 
Educação Superior (IES). 
 Além da prova única, será aplicado questionário-pesquisa para 
levantar perfil e opinião dos estudantes. Constará no histórico escolar 
do estudante a sua participação ou, quando for o caso, a sua dispensa 
pelo MEC. Os coordenadores de curso preencherão on-line um 
questionário objetivando reunir informações que contribuam para a 
definição do perfil do curso. 
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 O ENADE será aplicado aos estudantes de cada curso de 
graduação e será trienal. O INEP estabelecerá, a cada ano, calendário 
de atividades do ENADE. O estudante deverá fazer a prova no 
município em que o seu curso for ministrado. 

Base Legal: Lei 10.861, 14 de abril de 2004. 
Portaria MEC nº 2.205, de 22 de junho de 2005, publicada no D.O.U., de 
23 de junho de 2005. 

Colação de Grau

O ato coletivo de colação de grau dos alunos concluintes de curso de 
graduação é realizado em sessão solene do Comitê de Gestão, sob a 
presidência do Presidente da Mantenedora, ou de seu representante, 
e na ausência deste, pelo Diretor da Faculdade. É realizada duas vezes 
ao ano, ao término de cada semestre letivo, em data definida pelo 
Campus e informada com antecedência aos estudantes.

 A participação dos estudantes em cerimônia oficial de Colação 
de Grau é necessária para a assinatura da Ata de Colação, expedição e 
entrega do Certificado de Conclusão e do respectivo Diploma.

 O Manual da Colação de Grau, disponível no site da Unipac 
Lafaiete contém informações importantes e necessárias para a 
orientação do aluno, podendo ser acessado através do endereço: 
https://www.unipac.br/lafaiete/colacao-de-grau/. Outras 
informações podem ser solicitadas pelo telefone 31 3769-4021 ou 
pelo e-mail  marketing@unipaclafaiete.edu.br. 

 Importante: Contratos de exclusividade em prestação de 
serviços durante as cerimônias, como fotografia, podem ser firmados 
para a realização das sessões de acordo com as determinações da 
Instituição.
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Administração - O curso de Administração da UNIPAC Lafaiete 
prepara profissionais para atuarem eficientemente no mercado de 
trabalho nas diversas áreas de conhecimento da Administração de 
empresa, como por exemplo: Finanças e Controladoria, Gestão e 
Estratégia Empresarial, Recursos Humanos, Operações, Logística e 
Marketing.
 Os profissionais graduados no curso de Administração têm 
atuado com sucesso em organizações de iniciativas pública e privada, 
como Gerdau, Vale, Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), 
Prefeituras, Correios, Banco Santander, Banco Itaú e outras.
 O corpo docente do curso de administração é formado por 
professores com formação a nível de doutorado, mestrado e 
especialização, altamente capacitados com conhecimento teórico e 
prático. A tecnologia é utilizada como ferramenta no processo de 
ensino aprendizagem.
 O curso de Administração fornece aos professores laboratório 
e equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ensino. 
São proporcionados aos alunos o exercício de relacionamentos 
interpessoais, do espírito empreendedor, da capacidade de liderança 
e inovação, e da comunicação oral e escrita. Em todas as disciplinas e 
atividades complementares oferecidas, estimula-se a criatividade, a 
análise crítica e o raciocínio lógico. Coordenador: Rodrigo Souza | (31) 
3769-4030 -  rodrigo.souza@unipac.br

Ciências Contábeis - o curso de Ciências Contábeis da UNIPAC tem 
como objetivo formar profissionais aptos a desenvolver com 
excelência as atividades em sua área de atuação, o que inclui 
planejamento, organização, orientação e preparação das 
demonstrações contábeis, essenciais à elaboração orçamentária de 
uma empresa, auxiliando a administração na tomada de decisões.

Direito - Nosso curso de Direito forma profissionais comprometidos 
com uma atuação sólida e humanística, com capacidade para atender 
ao mercado de trabalho nas mais variadas carreiras jurídicas. As 
especializações podem ser nas áreas de direito público, internacional, 
criminal, ambiental, tributário, constitucional, entre outras. Durante o 
curso, nosso aluno tem atividades extra-curriculares e, por meio 
delas, atende à comunidade carente. Coordenadora: Flávia Caldas | 
(31) 3769-4029

Educação Física - O curso de Educação Física da UNIPAC Lafaiete 
oferece o Bacharelado. A profissão de educador Físico nos últimos 
anos vem ampliando suas possibilidades de diversificação e inserção 
no mercado de trabalho. Seguindo uma tendência mundial de procura 
de uma vida saudável, práticas esportivas e prevenção/tratamento de 
doenças através de exercícios físicos, o mercado profissional têm se 
mostrado altamente atrativo. Coordenador: Fabrício Santos | (31) 
3769- 4023 - fabricio.santos@unipac.br



MANUAL DO ALUNO | CURSOS | EMANUAL DO ALUNO

Enfermagem - O curso articula teorias envolvidas na área de saúde, 
focando suas inter-relações, interdependências e sua importância, 
através de atividades práticas. Investe na postura ética e respeito ao 
paciente, na condução do processo de ensino aprendizagem, 
observando a importância de se manter a excelência na relação 
enfermeiro paciente, em atendimento às demandas da sociedade. O 
campo de estágio é amplo, com atuação em hospitais, unidades de 
saúde da família, etc. Os alunos são estimulados a participar de 
atividades científicas e de extensão como palestras, congressos, 
ações sociais, dentre outros.

Engenharia Civil - O Curso de Engenharia Civil fundamenta-se em uma 
formação voltada para o desenvolvimento da capacidade crítica e 
criativa, sem deixar de lado a formação do aluno no sentido de criar um 
profissional com uma base sólida de conhecimentos científicos e 
técnicos.
 A graduação deve proporcionar condições para que cada aluno 
construa com rigor essa base inicial para a vida profissional, 
juntamente com o desenvolvimento da capacidade de análise. Com 
isso, será possível ao profissional, adaptar-se às necessidades do 
mercado de trabalho, bem como estar apto para o treinamento 
continuado que se inicia com a vida prática, única forma viável para 
acompanhar a contínua evolução da tecnologia. Coordenadora: 
Tatiana Rodrigues | (31) 3769-4016 |  tatiana.rodrigues@unipac.br

Engenharia da Computação - O curso de Engenharia da Computação 
da UNIPAC fornece aos estudantes a possibilidade de atuar nas mais 
diversas áreas da computação e da automação, desde a programação 
de computadores até a construção de robôs e equipamentos 
inteligentes. Temos ainda em nosso curso disciplinas que preparam o 
aluno para atuar na solução de problemas complexos, desenvol-
vimento de aplicativos móveis (para smartphones e tablets), 
gerenciamento e projeto de redes de computadores, além de uma 
formação gerencial. Coordenador: Jean Mendes | (31) 3769-4012  
jean.mendes@unipac.br

Engenharia de Controle e Automação - O curso prepara os 
profissionais para atuarem no ramo da engenharia voltado à 
automação e controle de processos, que é amplamente empregado 
em indústrias de qualquer natureza e até mesmo em residências. Esta 
área utiliza de elementos tecnológicos como computadores, 
sensores, robôs, máquinas elétricas, softwares, etc., como recursos 
para o desenvolvimento de processos automatizados e para sua 
supervisão.  É uma ciência multidiscipl inar,  que engloba 
conhecimentos de engenharia elétrica, eletrônica, computação e 
mecânica.
 O curso foi reconhecido com excelência pelo MEC, obtendo nota 
4, em uma escala até 5, o que comprova sua qualidade. Coordenadora: 
Luciana Margoti | (31)3769-4014 – lucianamargoti@unipac.br
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Engenharia de Minas - Este é o ramo da engenharia que se ocupa da 
pesquisa, da prospecção, da extração e do aproveitamento de 
recursos minerais.
 O Engenheiro de Minas atua na área de tecnologia mineral, 
desde a prospecção (busca de depósitos minerais), a lavra (extração 
do minério) até o beneficiamento (processamento, separação e 
concentração do material extraído) para adequá-lo às especificações 
produtivas. Além de localizar jazidas, ele avalia o tamanho das 
reservas e a qualidade dos minérios. Estuda a viabilidade técnica e 
econômica da exploração do depósito mineral. Elabora e executa o 
projeto de extração, escolhendo os equipamentos adequados e 
determinando os recursos humanos e materiais necessários ao 
trabalho.
 Em geral, o engenheiro de minas atua em companhias 
mineradoras, pedreiras, construtoras de estradas e empresas de 
demolição. Lida com tecnologias de última geração e com reciclagem 
de produtos industriais ou com a prospecção de jazidas. A legislação 
ambiental exige que esse profissional tenha como objetivo minimizar 
o impacto da extração sobre o meio ambiente. Coordenadora: Tatiana 
Rodrigues | (31) 3769-4016 - tatiana.rodrigues@unipac.br

Engenharia de Produção - A Engenharia de Produção é o ramo que 
planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem 
recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais, 

com o propósito de aumentar a produtividade, garantir a qualidade do 
trabalho e produtos e reduzir custos de produção de bens e/ou 
serviços.
 Uma das principais características do Engenheiro de Produção 
é a multidisciplinaridade, pois esse profissional é capaz de gerenciar 
os recursos humanos e de unir conhecimentos de administração, 
economia e engenharia para racionalizar o trabalho, aperfeiçoar 
técnicas de produção e ordenar as atividades financeiras, logísticas e 
comerciais da empresa. Assim, é o profissional responsável e capaz de 
controlar perdas em todos os processos de uma organização, seja a 
empresa geradora de produtos e/ou serviços. Este é o profissional 
com capacidade de identificar e analisar as causas e estabelecer 
planejamentos preventivos e corretivos. Coordenadora: Jussara Leite 
| (31)3769-4017 - jussara.leite@unipaclafaiete.edu.br

Engenharia Elétrica - O curso de Engenharia Elétrica proposto pela 
UNIPAC Lafaiete vem de encontro à demanda percebida no país por 
profissionais qualificados nesse ramo da Engenharia. Este curso 
forma profissionais responsáveis pelo projeto e o desenvolvimento 
de sistemas que envolvam eletricidade, eletrônica e eletro-
magnetismo, bem como pela geração, distribuição e aplicação de 
energia. 
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 O curso de Engenharia Elétrica foi aprovado com excelência 
pelo MEC, obtendo nota 4, em uma escala de 1 a 5, o que comprova a 
qualidade do curso e da UNIPAC. Coordenadora: Luciana Margoti | 
(31)3769-4014 – lucianamargoti@unipac.br

Engenharia Mecânica - A Engenharia Mecânica é o ramo da 
engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e 
manutenção de sistemas mecânicos.
 O Engenheiro Mecânico é o profissional responsável pelo 
desenvolvimento e manutenção de máquinas, equipamentos e 
processos que envolvam tais elementos. Pode trabalhar com projetos 
de máquinas, ferramentas e linhas de produção industrial, no 
gerenciamento das etapas de produção e mesmo com vendas técnicas 
que exijam conhecimentos avançados das características do produto.
 De todas as especialidades da Engenharia, pode-se dizer que a 
Mecânica é uma das mais amplas e diversificadas. Quase tudo o que 
usamos, portanto, teve, em algum momento, o trabalho do engenheiro 
mecânico na sua confecção, fazendo dele o mais versátil dos 
engenheiros.
 Esta versatilidade garante ao engenheiro mecânico um vasto 
campo de atuação, possibilitando-o trabalhar em empresas privadas 
nacionais e multinacionais e públicas envolvidas em praticamente 
todos os ramos da indústria, como em empresas mineradoras, 
siderúrgicas, metalúrgicas, automotivas, de máquina, equipamentos 

e petroquímicas. Coordenador: Luciano Franco | (31)3769-4022 – 
lucianofranco@unipac.br

Gestão de Recursos Humanos - O curso de Gestão de Recursos 
Humanos valoriza aspectos humanos, instrumentais e técnicos, sem 
perder o direcionamento estratégico e o olhar crítico e reflexivo para a 
sociedade, o mercado, a administração e a organização, buscando 
integrar aspectos técnicos, tecnológicos e organizacionais, 
conjugados com as dimensões da criatividade e inovação, e aspectos 
operacionais e táticos com orientação estratégica, formando 
profissionais para o mercado atual e aumentando suas possibilidades 
de carreira.

Logística - A Logística é uma das áreas com maior dificuldade para 
encontrar profissionais capacitados, o que demonstra que existem 
boas oportunidades para os níveis técnico, operacional, tático e 
estratégico em todas as regiões do país.
 O curso traz um perfil adequado para ser inserido no atual 
contexto de desenvolvimento educacional e tecnológico. Em uma 
linha interdisciplinar, oferecerá uma visão atual, sistêmica e dinâmica 
do processo logístico empresarial, possibilitando a aprendizagem e o 
desenvolvimento das mais recentes técnicas e o conhecimento das 
inovações científico-tecnológicas aplicadas ao setor, que auxiliarão a 
sua inserção no mercado de trabalho.
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Medicina Veterinária - O objetivo geral do curso de Medicina 
Veterinária da UNIPAC Lafaiete é a formação de profissionais 
generalistas, dentro de uma visão holística, com as habilidades e 
competências necessárias para atividades de prevenção, diagnóstico 
e tratamento das doenças animais, na produção animal, inspeção e 
tecnologia dos produtos de origem animal e saúde pública.
 O curso proporciona sólida formação de profissionais 
comprometidos eticamente com a produção e divulgação do 
conhecimento,  comprometendo-se com as necessidades 
comunitárias, bem como a análise e construção da natureza e do papel 
social do Médico Veterinário.
 A Policlínica Veterinária tem como objetivo principal 
proporcionar ambiente adequado ao aprendizado relativo a pequenos 
e grandes animais em relação à clínica, à cirurgia, ao diagnóstico por 
imagem (raio X e ultrassom) e ainda conta com os Laboratórios de 
Anatomia Animal e de Patologia Veterinária. Realiza atendimentos à 
comunidade e permite um ambiente de estágio supervisionado e 
vivência curricular aos alunos do curso. Coordenadora: Ivana Siqueira 
| (31) 3769-4019 - ivanamaria@unipac.br

Pedagogia - O pedagogo é o profissional especialista em educação, 
que atua em várias instâncias da prática educativa, devendo produzir 
e difundir conhecimentos no campo educacional.
 O Pedagogo da UNIPAC Lafaiete no decorrer de sua formação 

desenvolve habilidades para atuar nas atividades referentes ao 
processo educativo em instituições escolares e não escolares, 
empresas, órgãos públicos e ONG’s.
 Cada vez mais se ampliam os espaços de atuação do 
profissional da pedagogia, que nas empresas, são envolvidos em 
tarefas de seleção e treinamento e no desenvolvimento de 
competências adquiridas pelos processos de reestruturação do 
trabalho. Coordenadora: Vanessa Mara | (31) 3769-4033
 vanessamara@unipaclafaiete.edu.br

Psicologia - A psicologia é uma ciência que tem como objeto de estudo 
o homem e suas vicissitudes. Abrange estudos que perpassam a 
compreensão dos processos mentais, comportamento, relações 
interpessoais, sociedade, instituições dentre outros aspectos. 
Compreende múltiplas áreas de atuação e vem crescendo ao longo 
dos anos como ciência e profissão, conquistando novos espaços e 
articulações com outras áreas do conhecimento.
 O curso de Psicologia da UNIPAC tem como objetivo geral 
formar psicólogos com sólida base de conhecimento teórico e prático, 
desenvolvendo habilidades e competências essenciais ao exercício 
profissional da Psicologia em suas diferentes áreas de atuação. 
Coordenadora: Renata Satller do Amaral| (31) 3769-4018
 renata.amaral@unipac.br
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Sistemas de Informação - O curso de Sistemas de Informação é um 
curso que tem a computação como ciência meio. Seu elemento 
principal é utilização da informática na aquisição, tratamento, 
avaliação e utilização dos dados das organizações, apoiando na 
tomada de decisão.
 O objetivo do curso é formar profissionais habilitados a atuar no 
setor de tecnologia da informação, aptos a utilizar e criar soluções 
computacionais, com ênfase no desenvolvimento de software e 
gerenciamento de sistemas. Para atingir esse objetivo, a matriz do 
curso contempla conteúdos como: Algoritmos e Programação, 
Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Arquitetura de 
Computadores, Bancos de Dados, Sistemas para Internet, Inteligência 
Artificial, Mineração de Dados, Administração e Negócios, dentre 
outros.

Sistemas para Internet - O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas 
para Internet, pretende proporcionar aos alunos uma vantagem 
competitiva no âmbito profissional, propondo um curso de curta 
duração, com conteúdo técnico e teórico específico.
 Visa formar um profissional da área de computação, com um 
viés de conhecimento tecnológico bem especializado nas 
necessidades do mercado que caminha em direção à “nuvem” 
(RAMIREZ, 2013) e tende, assim, a apresentar cada vez mais soluções 
tecnológicas disponibilizadas por meio da plataforma web.

Acompanhe as novidades e
saiba mais sobre seu curso

e a Unipac Lafaiete em nossas
redes sociais. Curta e compartilhe!



Calendário Acadêmico - Aqui você acessa o 
calendário acadêmico e consulta os dias 
letivos e muito mais. Utilize seu leitor de QR 
Code para acessar.
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NOSSAS
BOAS-VINDAS!
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