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Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
O que é o AVA?
AVA é a sigla para Ambiente Virtual de Aprendizagem, neste ambiente estão disponibilizados os
recursos para o que o aluno e professor desenvolvam o processo de ensino-aprendizagem. A
ferramenta utilizada pela UNIVESP para possibilitar essa interação é o Canvas, esse pode ser
acessado pelo link: login.univesp.br, neste ambiente os alunos acessam as videoaulas, conteúdo
das disciplinas e atividades, quadro de notas, calendário acadêmico, fórum de dúvidas e vídeo
chamada para interagir com os mediadores, professores e outros alunos do curso. O AVA é a
sala de aula virtual do aluno Univesp. Acesse o Marco Zero para ter mais informações sobre a
utilização dessa importante ferramenta de estudos.

Qual é o login e senha para entrar no AVA?
O acesso ao Ambiente Virtual da UNIVESP é feito pela página: https://login.univesp.br/. Dentre
as opções de destino escolha Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para acesso ao
ambiente serão solicitadas duas informações: usuário e senha. O usuário é formado pelo
número de RA (registro acadêmico), seguido de @aluno.univesp.br. A senha padrão é o CPF,
sem pontos e traço, apenas números. Você poderá alterar a senha após o primeiro acesso.

Qual é meu RA/matrícula?
RA é a sigla para Registro Acadêmico. Ao ingressar na Univesp todo aluno recebe um número de
registro. Você consegue consultá-lo no atestado de matrícula, entregue no momento da
efetivação da matrícula no polo e disponível no Portal do aluno. Caso esteja sem o documento,
você pode consultar o orientador do polo ou entrar em contato com o atendimento ao aluno.

Eu não consigo acessar o AVA, o sistema diz que a senha ou o usuário está
inválido.
Quando realizar o acesso no Ambiente Virtual e aparecer a mensagem de usuário ou senha
inválida, verifique se está utilizando usuário e senha corretos. Lembre-se de estar logado
apenas na sua conta da Univesp. O acesso a conta pessoal do Gmail pode causar problemas no
acesso, de preferência acesse o AVA em uma janela anônima. Após esses procedimentos, você
continuar com problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento da UNIVESP, para
verificar a situação do acesso e da sua matrícula.

Não consigo recuperar a senha. Diz que o e-mail é inválido.
Para recuperação de senha ou alteração, siga os passos a seguir:
1 - Entre no site: https://login.univesp.br/
2 - Selecione o “e-mail”
3 - Informe seu usuário de acesso (ra@aluno.univesp.br) e clique no botão “Próxima”
4- Na próxima tela, clique no botão “Esqueci minha senha/primeiro acesso”.
5- No campo "e-mail", digite seu e-mail institucional, que é composto pelo seu ra +
@aluno.univesp.br. Clique no botão enviar.
6- Um link com alteração de senha será enviado para seu e-mail pessoal, cadastrado da
matrícula.
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7- Acesse seu e-mail pessoa. Confirme se chegou um e-mail para mudança de senha. Se sim,
entre no link indicado e realize a mudança.
Após realizar esse procedimento, não tenha conseguido mudar a senha. Entre em contato com
o Atendimento ao Aluno.

Eu tenho acesso ao AVA, mas não consigo acessar o Google Drive, pois pede uma
nova autenticação, mesmo eu já tendo autenticado. Como proceder?
Problemas pode estar ocorrendo por você estar conectado em uma conta (Google) pelo e-mail
pessoal. Uma dica é fazer o acesso por uma janela anônima do navegador. Recomendamos
também que faça o seguinte procedimento:
Deslogue de todos os seus e-mails abertos e redes sociais. De preferência acesse apenas o email UNIVESP e a página do formulário.
Limpe históricos, caches e cookies se necessário. Esse procedimento vai depender de cada
navegador, mais informações sobre como fazê-lo são encontradas na internet ou entre em
contato com atendimento ao aluno.

Não consigo utilizar o botão exportar arquivo no AVA?
A função de exportação de conteúdo no AVA está disponível apenas para administradores, dessa
forma, para baixar o conteúdo de uma disciplina é necessário entrar nas atividades, videoaulas
e textos separadamente e baixar um de cada vez.

Portal do Aluno?
O Portal do aluno é mais um ambiente virtual da Univesp para interação do aluno, nesta página
o aluno de graduação tem acesso a sua “vida acadêmica”. Estão disponíveis para o aluno os
seguintes documentos; Histórico Escolar, Atestado de Matrícula e Atestado de Matrícula com
disciplinas do semestre e Carta de apresentação de Projeto Integrador. Neste ambiente o aluno
deve realizar a matrícula para o próximo semestre, assim como trancamento e desligamento da
matrícula. Outras ações que estão disponíveis são a solicitação de aproveitamento de estudos,
vista e revisão de nota das disciplinas do bimestre, remanejamento de polo, inscrições em
disciplinas de DP/ADAP. Deve ser acessado pelo link https://aluno.univesp.br/.

Manual do Aluno
O Manual do aluno é um documento que ajuda a elucidar as dúvidas dos alunos. Nesse
documento o aluno pode conferir informações sobre a matriz curricular do curso, Normas
acadêmicas, Calendário Acadêmico, Orientações sobre Avaliação, AVA, Estágio, TCC,
Normalização de atividades Acadêmicas, Atribuição das Áreas na Univesp e Canais de
Comunicação. O manual pode ser consultado acessando qualquer disciplina que esteja
matriculado no semestre e depois no menu lateral esquerdo, abaixo do calendário, “Manual do
Aluno”, link https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/

Disciplinas, Conteúdo e Atividades avaliativas.
Como funcionam as aulas a distância? Há um dia específico para essas aulas?
As atividades a distância têm horário flexível, entretanto, há datas-limite para entrega de
atividades.
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Nos encontros on-line, tutor/facilitador agenda com os alunos uma data e horário para ocorrer
o encontro.
A disciplina é composta por uma série de recursos didáticos intencionalmente organizados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem para que o aluno atinja o objetivo proposto para a disciplina
na semana, podendo englobar textos, vídeos, recursos interativos, atividades etc. O aluno deve
se atentar às atividades, que têm prazo de abertura e fechamento e valem nota. Assista ao vídeo
Conhecendo o AVA: o seu ambiente virtual de aprendizagem.

Quando são liberados os conteúdos das disciplinas no AVA?
O conteúdo de cada disciplina é dividido em 7 semanas e a liberação do conteúdo novo, ocorre
geralmente na quarta-feira. O prazo para realização das atividades avaliativa é de 15 dias. Após
o fechamento da atividade não é possível enviar a tarefa.

Existe um calendário com prazos das atividades on-line?
Sim. É uma das opções do menu lateral esquerdo da página inicial do AVA, Calendário. É
necessário atribuir uma cor a cada disciplina para que possa acompanhar no calendário as datas
das atividades obrigatórias.

Meu calendário de atividades está em branco, não aparecem as datas das
atividades.
Quando acessar o menu “calendário” no AVA, o aluno precisa confirmar se as disciplinas na
lateral direita da página estão habilitadas. Você precisa confirmar se o quadradinho na frente
do nome da disciplina está com uma cor definida; caso contrário, clique no quadradinho para
habilitar uma cor.
Outra maneira de visualizar a data de entrega das atividades é pelo menu lateral, item
"Atividades". Lembramos também que algumas semanas não possuem atividades para
avaliação.

Tenho dúvida quanto à proposição de exercício ou atividade no AVA. O que devo
fazer?
Havendo dúvidas na realização das atividades o aluno pode entrar em contato com os tutores e
mediadores da disciplina, através do fórum de dúvidas e das caixas de comentário na atividade.
Não havendo retorno da medição, entre em contato com o sistema de atendimento e informe
seu caso.

Como posto arquivo em pdf no AVA para as atividades que solicitam esse
formato?
1- Abra a atividade;
2 - Clique em “Visualizar”;
3 - No campo "Upload", clique no botão "Escolher um arquivo";
4 - Selecione o arquivo em seu computador;
5 - Depois, clique em "Enviar".
Observação: Aguarde a confirmação do envio arquivo, para deixar a página de postagem da
atividade.
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É possível baixar os arquivos em pdf do AVA?
Sim. Para isso, clique no botão “Outra janela”, que se encontra na parte superior direita do
documento e é simbolizada por uma seta na diagonal dentro de uma caixa. Ao abrir em outra
aba, você deve clicar no botão “fazer download”, que está na parte superior direita da tela, ao
lado da impressora. Esta informação consta no Marco Zero.

Como entrar em contato com os tutores do curso?
No AVA, no menu da lateral à esquerda, há a “Caixa de Entrada” do aluno. Nesse local, você
poderá pesquisar pelos nomes de todos que estão na turma, independentemente do papel
(aluno, tutor). No topo da página, clique no ícone com um desenho de “folha”, depois vá em
“escolher curso” e depois no campo “Para:” escolha ‘Assistentes de Ensino”. Então escreva sua
mensagem. Você também poderá entrar em contato com o tutor através dos fóruns disponíveis
em cada disciplina, acesse o menu grupos e procure pelo fórum do seu polo e disciplina que está
cursando.

Qual o prazo para concluir as atividades no AVA?
Em geral são cerca de 15 (quinze) dias, mas esses dados sempre são informados na própria
atividade no AVA.

Não consigo acessar o exercício de apoio pelo drive, pois pede permissão para
acessar. O que fazer?
Para acesso aos arquivos compartilhados no drive, o aluno deve estar logado apenas no e-mail
institucional <ra>@aluno.univesp.br, saia das outras contas do Gmail abertas em seu navegador
de internet, de preferência acesse o AVA em uma janela anônima no seu navegador de internet.
Caso apareça a mensagem; “solicitação de permissão”, informe seu e-mail Univesp no campo
informado. Mesmo após esses procedimentos não conseguir acessar textos do drive, entre em
contato com sistema de atendimento.

Existe alguma norma de formatação para atividades?
Sim, o aluno deve se orientar pelas instruções do enunciado da atividade. A norma gramatical
da língua portuguesa em uso deve ser sempre seguida, assim como as normas da ABNT devem
ser utilizadas para o caso de formatação, citações e bibliografia, principalmente na produção do
Projeto Integrador e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

Estou tendo problemas para abrir ou enviar determinada atividade ou algum
botão não está habilitado. O que eu faço?
Entre em contato com o atendimento para verificar se há um erro na atividade,
preferencialmente por chat ou telefone. Se necessário abra um protocolo, relatando o
impedimento para o envio da atividade, anexe ao protocolo um print da tela do seu computador,
indicando o problema para envio da atividade. De preferência, realize essa comunicação antes
do fechamento da atividade.

Como confirmar o envio da atividade?
Na própria atividade, consta um espaço chamado “Histórico de tentativas”, no qual constam
todos os envios feitos pelo aluno.
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Quantas tentativas eu tenho para realizar as atividades? Há um decréscimo de
nota a partir da segunda tentativa?
De forma geral, nas semanas em que as atividades são testes, para resposta diretamente no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, você tem 3 tentativas. Nas atividades em que se deve
encaminhar um arquivo ou escrever a resposta diretamente no AVA, você tem tentativas
ilimitadas até a data de vencimento da atividade. Observe atentamente os enunciados das
atividades. Não há decréscimo de nota; porém, a partir da data de vencimento, não há mais
pontuação.

Como acessar o conteúdo das disciplinas antigas (cursadas antes de 2017)?
O acesso às disciplinas antigas no momento está indisponível, devido atualizações na página.
Solicitamos que aguarde disponibilização dos conteúdos, caso precise dos planos de ensinos das
disciplinas antigas, o aluno deve solicitar via protocolo.

Fiz várias tentativas de envio de atividades dissertativa (que não são de correção
automática). Qual atividade será avaliada?
Somente o último envio da atividade será considerado para a correção. Quando as atividades
são de correção automática a maior nota das tentativas será utilizada.

Minhas notas das atividades não foram postadas, como solicitar a correção?
O corretor deverá postar a nota de sua atividade avaliativa entregue no AVA em até 7 dias após
o prazo final de entrega. Caso as notas não tenham sido postadas no prazo, entre em contato
com o tutor no campo de comentários da atividade, que fica no lado direito da tela, depois de
acessar a atividade da semana. Se não tiver retorno em até dois dias úteis, abra um protocolo e
descreva detalhadamente qual nota não foi postada, incluindo a disciplina.

Posso entregar atividade no AVA fora do prazo?
As atividades do AVA não são aceitas fora do prazo. As atividades ficam disponíveis durante um
período, de modo que orientamos o aluno a se organizar com certa antecedência para evitar
que imprevistos comprometam a entrega. Havendo prorrogação no prazo os alunos receberão
comunicado no AVA.

Quando são disponibilizados os gabaritos das atividades?
O gabarito da atividade é disponibilizado no AVA em cada disciplina na segunda feira após o
vencimento da atividade.

As atividade e trabalhos acadêmicos devem seguir as normas ABNT?
Atividades semanais realizadas para entrega no AVA, devem primeiro se orientar pelo exposto
no enunciado da questão e o formato de envio. Atividades que envolvam cálculos e fórmulas
matemáticas, podem ser feitas à mão e depois digitalizadas, desde que não haja informações
diferentes no enunciado. É importante atentar-se para a legibilidade do documento. Atividades
escritas devem sempre seguir as normas do português em uso no Brasil, e caso haja citações,
informar da forma correta o nome do autor. A ABNT é uma definição de normalização para os
trabalhos acadêmicos pode ser entendida como um modo eficiente de formulação e de
aplicação de determinadas regras, visando à comunicação, à padronização e, por conseguinte,
a uma compreensão maior das obras citadas e de suas autorias, bem como de todos os dados
relativos à produção editorial e institucional.
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Segundo a ABNT, “A norma é, por princípio, de uso voluntário, mas quase sempre é usada por
representar o consenso sobre o estado da arte de determinado assunto, obtido entre
especialistas das partes interessadas” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,2014a)

AACC/ATPA
Como acessar as atividades complementares?
Para acessá-las, é preciso clicar na disciplina “ATIVIDADES ACADÊMICO -CIENTÍFICO CULTURAIS” - AACC - no AVA. Lembramos que esta disciplina é apenas para os cursos de
Licenciaturas - turmas 2014, alunos de Engenharia não fazem essa atividade. Alunos dos cursos
de Licenciatura em Matemática e Pedagogia a partir de 2017 não fazem AACC, as atividades
complementares serão realizadas no TCC.

Qual a carga horária para as atividades complementares?
As atividades complementares devem totalizar 200 horas, para as turmas de licenciatura de
2014. Alunos de licenciatura que ingressaram após 2015, precisam aguardar o período indicado
na matriz curricular para a realização do TCC, para receber orientações sobre as atividades
complementares.

As atividades complementares de outras universidades podem ser aproveitadas?
E de outros cursos da UNIVESP?
Atividades complementares não podem ser aproveitadas. Será necessário concluir a carga
horária dos cursos da UNIVESP.

Quem analisa as AACC?
As AACC são analisadas pelos tutores e supervisores, conforme critérios da disciplina,
estabelecidos pelo Coordenador de curso. Para alunos de Licenciatura 2014 é necessário a
postagem de 200 horas de atividades.

Como faço para enviar AACC?
Para fazer a postagem, proceda da seguinte forma:
1- Abra o seu AVA;
2 - Depois, clique no ícone de livro, no menu lateral esquerdo, para visualizar as disciplinas;
3 - Clique em “ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS” (lembrando que a disciplina só
estará disponível para alunos veteranos);
4 - Clique em “Atividades”, no menu lateral esquerdo;
5 - Clique no botão “Portfólio”;
6 - Clique em “Enviar Atividade”;
7 - Faça o upload do arquivo (que deve estar em formato PDF).
Obs: Para finalização do curso, as horas restantes podem ser postadas em arquivo único. AACC
é apenas para alunos veteranos - turmas 2014. Cursos de Engenharia não têm AACC.
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Qual o prazo de postagem das AACC?
A postagem das AACC inicia-se no início do bimestre e vai até a terceira semana do bimestre.
Nas demais semanas, há validação do material postado e divulgação junto com as notas.

Como pedir revisão de AACC?
A revisão do Relatório de horas de AACC deve ser solicitada durante o período de vista e revisão,
com data indicada no calendário acadêmico. A solicitação é feita no Portal do aluno, no menu
“vista e revisão” e o resultado publicado no quadro de notas da atividade no AVA.

Atividades Teóricas e Práticas de Aprofundamento (ATPA)?
Atividade Teórica e Prática de Aprofundamento (ATPA) é uma nomenclatura utilizada a partir
dos currículos dos alunos ingressantes em 2017. Vale lembrar, também, que essas atividades só
fazem parte dos currículos de cursos de Licenciatura, não há ATPA nos cursos de Engenharia. As
ATPAs serão realizadas por meio da apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
assim, estão previstas na matriz curricular do último ano do curso.
As ATPA compõem as obrigações acadêmicas vinculadas ao Trabalho de Conclusão de Curso
para os ingressantes dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia.

Biblioteca
Como Acesso os conteúdos das bibliotecas?
A UNIVESP possui contrato com três bibliotecas virtual para disponibilização de conteúdo online. Para acessá-las clique no link: login.univesp.br, depois acesse umas das bibliotecas virtuais
disponíveis: Pearson, E-volution e Minha Biblioteca. Para acessar o material desse ambiente
utilize o mesmo login e senha que utiliza para acessar o AVA, e-mail, etc.
Para acessar os textos das bibliotecas, o login na respectiva biblioteca precisa ser feito antes de
clicar no link do AVA. Acesse login.univesp.br, faça login na biblioteca correspondente e só
depois acesse o AVA para clicar no link do texto. Preferencialmente utilize uma janela anônima,
e acesse apenas o e-mail da UNIVESP ao realizar essa tarefa.

Não consigo acessar a Biblioteca Virtual. O que devo fazer?
Confira se você está entrando com o seu e-mail institucional completo ra@aluno.univesp.br; sua
senha é a mesma utilizada em outros serviços da UNIVESP.
Alunos
ingressantes
em
2014,
que
possuem
login
formado
por
nome.sobrenome@aluno.univesp.br, se não tiverem acesso, podem logar utilizando o formato
ra@aluno.univesp.br. Os serviços das bibliotecas são fornecidos pelas respectivas empresas e
podem apresentar falhas independentemente dos serviços da UNIVESP. Tente acessar primeiro
seu e-mail Univesp e depois tente acessar a Biblioteca Virtual, após essa etapa tente acessar o
link do AVA que direciona para o conteúdo da biblioteca.

Como acesso os textos da biblioteca E-volution?
Para acesso a biblioteca E-volution siga os seguintes passos:
Passo 1. Na barra de endereços do navegador, digite https://evolution.com.br/login.
Passo 2. Ao surgir a tela de acesso, clique em ACESSO UNIFICADO.
Passo 3. Se não surgir a tela de login do #SOU, escolha a Universidade Virtual do Estado de São
Paulo como fornecedor de identidade (IdP)
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Passo 4. Ao surgir a tela de login do #SOU, digite seu login e senha.
Passo 5. No campo de busca da tela principal da biblioteca E-volution, digite o título do livro ou
nome do autor que foi indicado na disciplina como texto base ou de apoio.
Passo 6. Clique no livro que você está buscando para iniciar a leitura.
https://drive.google.com/open?id=0Bw_ORFWMr2bwZlF2YmRtVnlMVjl0dHh2UUpvLUJvX3J2T
EtV

Atendimento ao Aluno
Sistema de Atendimento Eletrônico
O Sistema de Atendimento Eletrônico é um dos canais de comunicação entre o aluno e a
instituição. O aluno tem quatro ferramentas para tirar suas dúvidas: FAQ, Protocolo, Chat e
Telefone. A FAQ possui a listagem das respostas institucionais para as perguntas frequentes
feitas pelos alunos, dessa forma a consulta à essa ferramenta se faz necessário, pois sua dúvida
já pode estar respondida neste local. O Chat permite que o aluno entre em contato com um dos
nossos atendentes em tempo real, para tirar dúvidas e solicitar informações. O Protocolo é a
ferramenta pelo qual o aluno encaminhe suas dúvidas e solicitações para setores específicos da
Univesp. Link: https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/

Existe um prazo para resposta dos protocolos?
Sim, cada caso é avaliado individualmente, o prazo para resposta é de 24 horas quando
respondido em primeira instância, casos encaminhados para setores específicos da Univesp
podem ter um tempo maior para a resposta, pois são encaminhados para o especialista da área.

Quero fazer uma reclamação.
Você deve encaminhar um protocolo pelos Sistema de Atendimento Eletrônico, descrevendo
sua reclamação. Para abrir um protocolo, o aluno deve acessar o botão aluno no canto superior
direito na página inicial da Univesp, depois escolher pela opção de Sistema de atendimento ao
aluno. Selecione a última opção na coluna da direita, depois clicar em “Aluno Univesp” e abrir
um protocolo. O protocolo será avaliado e respondido conforme a pertinência. O envio da
resposta é direcionado para o e-mail institucional durante a abertura do protocolo. Orientamos
que os alunos acessem o e-mail institucional para conferir a resposta.

Tenho dúvidas sobre a quem recorrer.
Infraestrutura do Polo: O aluno deve procurar o orientador de polo, que por sua vez poderá
interagir com os superiores da UNIVESP.
Horários de Funcionamento: O aluno deve procurar o polo.
Feriados Municipais: O aluno deve se informar com o polo.
Dúvidas relacionadas ao conteúdo das disciplinas: procure o seu apoio virtual no AVA (pela caixa
de entrada ou nos fóruns das disciplinas).

Como falar com a ouvidoria?
Solicitamos que registre sua Manifestação no Sistema de Ouvidoria da Univesp:
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/portal/comopossoajudar.aspx?cod_prestador=467.
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Um número de Protocolo será gerado para eventuais consultas e suas informações estarão
seguras pela Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo). Um
ícone também está disponível em nossa página, aba Institucional, depois acesse
atendimento/carta se serviços: https://univesp.br/institucional/assessoria-de-imprensa.
Lembramos que esta Ouvidoria atende o disposto no DECRETO Nº 60.399, DE 29 DE ABRIL DE
2014, que em seu artigo 3o. ressalta sua independência, transparência, confidencialidade,
imparcialidade e acolhimento.

Curso UNIVESP
Qual a carga horária dos cursos da UNIVESP?
Verifique na Matriz Curricular dos cursos, no endereço https://univesp.br/polos. Essa
informação também consta no Histórico Escolar, disponível no Portal do Aluno

Quando inicia o primeiro semestre do curso?
As matrículas na Univesp são divididas por semestre, para acompanhar o início das aulas confira
as datas no calendário acadêmico, ou entre em contato com atendimento ao aluno, ou procure
o atendimento no polo

É possível fazer transferência de curso?
Conforme Normas Acadêmicas, o remanejamento de polo é permitido ao aluno a partir do
segundo semestre do curso, mas não existe a possibilidade de mudança de curso. Para essa troca
será necessário ser aprovado em um novo vestibular.

Como faço para trocar de polo?
As regras para a transferência de polo são:
● O polo escolhido para troca deve oferecer o curso com o mesmo período de ingresso no
vestibular, que o seu curso atual. Não são permitidas mudanças de curso, assim como
retorno ou adiantamento de semestre.
● O aluno deve estar com a matrícula ativa e ter passado pelo primeiro semestre do curso.
A divulgação do processo será feita por meio de comunicado no AVA. O Remanejamento de
polo ocorrerá no início de cada semestre letivo.

O que é integralização e onde acho a informação sobre meu curso?
Integralização é o tempo máximo para conclusão do curso e está disponível na Norma 8 das
Normas Acadêmicas da Univesp: o prazo para os cursos de Licenciatura é de seis anos,
Engenharia sete anos e meio e Tecnologia em Gestão Pública 5 anos. No momento da conclusão
do curso o aluno recebe um Certificado de Conclusão e um Histórico. Só participa da colação de
grau o aluno que integralizar/concluir totalmente a matriz do curso, em data anterior a
solenidade, e for convocado pela Univesp para participar do evento. A colação de grau e
presencial e obrigatória, deve ser feita pelo próprio formando ou seu representante, esse
indicado por procuração registrada em cartório, com finalidade específica, onde conste o
juramento a ser realizado para outorga de grau.
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Iniciação Cientifica, Convênios com programas estaduais, federais
e privados
A UNIVESP oferece programa/bolsa de iniciação científica?
Os processos que tratam de Iniciação Científica e Projetos serão divulgados oportunamente pela
Univesp, aguarde orientações no site da Univesp e nos comunicados no AVA.

A UNIVESP possui convênio com o “Idioma sem Fronteiras”?
A UNIVESP pretende retomar o convênio com o programa Idioma sem Fronteiras, mas no
momento o programa não está disponível para os alunos da UNIVESP.

A UNIVESP possui convênio para que seja realizado intercâmbio?
A instituição no momento não possui processo de intercâmbio. Orientamos que acompanhe os
comunicados, informações e orientações nos canais oficiais da instituição.

Como me cadastrar no My English On-line?
A UNIVESP pretende retomar o convênio, no momento não está disponível.

Como eu tenho acesso ao Office 365?
A licença para utilizar o software Office 365, foi renovada, para utilizar acesse o portal do Office:
1. Acesse portal.office.com e insira seu Login Univesp (@aluno.univesp.br). Em seguida, clique
no botão "Avançar".
2. Na tela seguinte, escolha a opção "Conta corporativa de estudante".
3. Insira a senha gerada para seu primeiro acesso: 123@univesp ou univesp@123. Depois, clique
em "Entrar".
4. Você deverá definir uma nova senha antes de ser redirecionado para o seu painel.
5. Pronto! Já poderá a usar suas novas ferramentas de estudo! Explore o tutorial da Microsoft
para saber mais detalhes.

Prova Regular, Exame e Notas
Qual o horário exato das Provas e Atividades Presenciais?
A partir do 2º semestre de 2018, o horário para as atividades presenciais e provas, quando
previstas, acontecerão das 18h às 22h, para os cursos com matrícula no período noturno.
Conforme previsto na PORTARIA UNIVESP PR nº 12/2016, de 19 de maio de 2016, artigo 5°, §
4º: “Os dias e horários relativos às atividades presenciais fixadas no Anexo II poderão sofrer
alterações, que serão comunicadas, com antecedência, aos alunos matriculados na turma
respectiva. ” A UNIVESP se reserva ao direito de modificar a data e horário de oferecimento dos
cursos de acordo com a disponibilidade de infraestrutura dos polos.

É possível alterar o horário de início das provas?
O horário de início das provas não pode ser alterado. O aluno deverá comparecer ao polo no
horário no qual se matriculou, para a realização de prova e/ou exame. Haverá 60 minutos de
tolerância, desde que nenhum aluno já tenha finalizado a prova/exame. O tempo mínimo de
permanência na sala é de 1 hora.
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Como saber quais são as disciplinas de cada bloco de Prova? Em qual dia
ocorrem as provas?
O aluno das Engenharias realizará as provas das disciplinas divididas por blocos. Cada bloco
representa um dia, determinado em calendário, dividido por disciplina. Na primeira semana de
provas presenciais, ocorrerão disciplinas relativas ao bloco 1. E na segunda semana, ocorrerão
disciplinas relativas ao bloco 2. Para saber quais são as disciplinas que fazem parte de cada bloco,
o aluno deve entrar no menu lateral de qualquer disciplina, selecionar a opção “Avisos” e
encontrar a mensagem com o nome “Distribuição das provas”.

Como será o pedido de revisão de notas e vista de prova?
Os alunos terão um período divulgado em calendário acadêmico para solicitar a vista das provas
que realizou no bimestre, assim como solicitar revisão das notas atribuídas às atividades e
provas realizadas em cada disciplina. A solicitação de vista e revisão é feita pelo portal do aluno,
aluno.univesp.br. Ao acessar o ambiente o aluno entra no menu solicitações, e depois no menu
vista e revisão de nota. Para revisão é necessário escolher o assunto a revisar, exemplo: Prova,
atividade avaliativa, PI e depois no próximo campo escolher a disciplina que realizou a atividade.
Por fim, descrever sua justificativa.

Vou receber um e-mail ao finalizar o pedido de vista e revisão de nota?
A confirmação da solicitação de vista e revisão será por meio da página do Portal do aluno, no
qual constará as solicitações referentes a esses assuntos. O retorno ao pedido de vista será
realizado no Portal do aluno e da revisão no AVA, esse estará na página da disciplina no menu
“notas”, por meio de comentário no campo da avaliação ou atividade relacionado ao pedido

Como são compostas as minhas notas finais de disciplina?
A média final é compostas conforme consta no documento “Orientações gerais para avaliação”,
que está no menu lateral esquerdo de cada disciplina e nas Normas Acadêmicas (norma 5 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR). As atividades realizadas por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem correspondem a 40% da sua nota final, e a prova presencial corresponde a
60%. Exemplo do cálculo da média:
(0,40*média das Atividades) +(0,60*nota da prova) = média final.
Caso o aluno tenha ficado com a Média final menor que 5, ao realizar o Exame a nova média
final é calculada da seguinte forma:
MF com exame= (nota de exame + MF)/2.

Quando são disponibilizados os gabaritos das provas?
Os gabaritos das provas são disponibilizados logo depois da divulgação das notas, durante a
semana de vista e revisão. O link para os gabaritos fica disponível na página inicial do AVA.

Não poderei fazer a prova no dia marcado. Como proceder?
São disponibilizadas duas datas de provas, a Regular e o Exame. Caso falte na prova regula, você
deverá realizar o Exame e sua média será calculada conforme prevê a Norma 5. Se faltar na
prova Regular e no Exame o aluno ficará reprovado na disciplina. A ausência na prova de Exame
por questões médicas, deve ser comprovada por meio de atestado médico, esse deve ser
enviado no prazo de 2 (dois) dia e deve informar que o aluno não está apto para a atividade
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acadêmica e impossibilitado de comparecer ao polo. Cumprida esta exigência, o aluno tem
direito à nova data de prova de exame.

Tenho direito à prova substitutiva?
Segundo as normas acadêmicas, não há prova substitutiva. São disponibilizadas duas datas de
provas: a regular e o exame. Caso falte na prova regular, mesmo com atestado, o aluno deverá
realizar a prova no dia do exame. O aluno que não realizar a prova regular e faltar na prova de
exame será reprovado na disciplina.

Perdi a prova regular e irei realizar apenas o exame, como é calculada minha
nota?
O aluno que perder a prova regular por qualquer motivo, deve se submeter ao exame para ser
aprovado. Se o aluno não fez a prova regular, o cálculo da nota será conforme o prevista na
Norma 5. A nota de exame é somada à média obtida anteriormente, e esse total é dividido por
dois; o resultado será a média final do aluno na respectiva disciplina.
Exemplo:
Média 1= (Média Atividades x 0,49) + (Nota da Prova x 0,51)
Se não realizar a prova regular, o aluno ficará com zero (0) na nota da prova.
A média com exame será calculado da seguinte forma:
Média 2= (Média 1+Nota do Exame)/2

Como solicitar o exame?
Para realizar a prova de Exame, basta o aluno comparecer ao polo no dia e hora estabelecidos.
Conforme as normas acadêmicas, a prova de exame será permitida aos alunos nas seguintes
condições:
1º ter faltado na prova regular da disciplina;
2º ter média final menor que 5,0 na disciplina.
Os tutores e orientadores de polo terão uma lista de presença com os nomes dos alunos
incluídos nesses casos.
A Média Final -MF é calculada conforme a fórmula abaixo:
MF com exame= (nota de exame + MF) /2

Minhas médias não aparecem no Portal do Aluno.
As médias das disciplinas são divulgadas no Portal do Aluno conforme calendário acadêmico,
após o período de vista e revisão das mesmas. Isso ocorre após o encerramento do bimestre,
mesmo para aqueles que não tenham realizado ou não precisem realizar os exames. O histórico
escolar no Portal do Aluno é atualizado após a finalização dessa atividade.

Minhas médias finais estão calculadas de forma errada.
Todas as médias finais são recalculadas após a divulgação do resultado da revisão de nota do
semestre em andamento, mesmo para aqueles que não tenham solicitado a revisão. Após a
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divulgação das médias, o aluno poderá entrar em contato via Sistema de Atendimento
Eletrônico, caso a nota não tenha sido corrigida, após esse prazo.

Posso levar o caderno de Provas após realizar a prova?
O aluno poderá levar o caderno de questões após a finalização da prova, deve entregar apenas
a folha de resposta. Informação disponível no manual de orientações para prova.

Gostaria de ver a prova que realizei. Como solicito?
Você deverá encaminhar seu pedido de vista de prova na semana de vista de provas e revisão
de notas, conforme consta no Calendário Acadêmico. A solicitação é feita no portal do aluno,
acessando o menu “solicitações” e depois “acessando vista e revisão de nota”. Os retornos aos
pedidos de vista serão disponibilizados no portal do aluno.

Arredondamento de média.
O arredondamento da média final ocorre na segunda casa decimal depois da vírgula, esse
processo é realizado automaticamente pela calculadora de notas do AVA. Quando o algarismo
da segunda casa for maior ou igual a 5 (cinco). Exemplo uma média de 4,94 no histórico ficará
arredondada para 4,9. Agora uma média de 4,97 no histórico escolar será arredondada para
5,0.

Abono de Falta e Licença Maternidade.
Faltei em um encontro virtual/presencial marcado pelo meu mediador. Como
posso abonar essa falta?
Conforme previsto nas normas acadêmicas, não há abono de falta. Entre em contato com seu
mediador para ter acesso ao conteúdo disponibilizado no encontro.

Vou entrar em licença-maternidade. E agora?
Entre em contato com a UNIVESP em até 10 dias corridos após a emissão do atestado médico
para protocolar o afastamento e guarde a confirmação. Você continuará executando as
atividades a distância, se não poder comparecer na prova/exame na data prevista no
calendário, será agendada uma nova data.
Entre em contato com a UNIVESP novamente em até 10 dias corridos, após o término da
licença. Para mais esclarecimentos, consulte a norma 11 das Normas Acadêmicas, disponíveis
em:
https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/5c0a72717c1bd136787d8043/N
ormas_Academicas-2019.pdf

Estou com o atestado médico da minha licença maternidade, mas não
encaminhei no prazo para Univesp, o que faço?
Para casos de licença-maternidade, a aluna deverá solicitar tratamento excepcional, pedido
que deve ser acompanhado de atestado médico; o documento tem validade de 90 (noventa)
dias a partir da data do atestado. De acordo com o Decreto Lei nº 1.044, a partir do oitavo mês
de gestação, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios
domiciliares.
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Polos e contato com a mediação/facilitador
Qual é o horário de funcionamento do polo?
O aluno deverá entrar em contato com o polo e verificar os horários de funcionamento, os
números e endereços dos polos estão na página da Univesp. https://univesp.br/polos

Como encontrar o telefone e endereço do meu polo?
Para endereços e telefones de contato do seu polo, acesse o site: https://univesp.br/polos. Caso
tenha dúvidas entre em contato com o Sistema de atendimento.

Orientador de polo vai entrar de férias, como fica o funcionamento do polo?
A prefeitura, UAB, FATEC, CEU precisa indicar a pessoa que ficará responsável pelo polo,
realizando todas as atividades que o Orientador realiza, inclusive cumprir o horário de 40h
semanais.

Como faço para abrir mais cursos no meu polo?
As prefeituras interessadas devem enviar ofício para o e-mail polos@univesp.br

O que meu município precisa fazer para abrir um polo?
Os municípios interessados em abrir novos polos da Univesp precisam se inscrever no processo
de Chamamento Público para a seleção de Municípios interessados. Este Chamamento estará
disponível em nosso site, aba Transparência/Licitações.
Fora do período de chamamento pública os municípios interessados em abrir um polo Univesp
podem enviar ofício de interesse para o e-mail polos

Não há mediador presencial no meu polo. E agora?
Alguns polos estão sem o mediador presencial, nesses casos o orientador irá operacionalizar as
atividades para suprir a ausência do profissional, com relação a aplicação de provas e dúvidas
de processo acadêmicos, uso do laboratório de informática, documentos a serem entregues
presencialmente no polo. Para dúvidas relacionadas ao conteúdo das disciplinas, procure o seu
apoio virtual no AVA (pela caixa de entrada ou nos fóruns das disciplinas).

Não obtenho resposta do apoio virtual (facilitador e mediador), o que faço?
O apoio virtual deverá encaminhar resposta em 24 horas com o prazo máximo de 48 horas. Caso
isso não aconteça, abra um protocolo, descreva sua dúvida e informe as datas de tentativa de
interação.

Normas Acadêmicas e Autorizações junto ao MEC e CEE.
Os cursos da UNIVESP são reconhecidos pelo MEC?
Hoje os cursos Sequenciais e Bacharelado em Engenharia e as Licenciaturas de 2014 são
reconhecidos. As licenciaturas a partir de 2017.2 e Gestão Pública ainda não cumpriram 50% da
carga horária de integralização e portando o pedido de reconhecimento ainda não foi solicitado.
A Univesp tem autonomia universitária para abrir cursos sem a necessidade de autorização
prévia, conforme previsto no artigo 53, I da Lei Federal Nº 9.394/96, respondendo para o
Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, por ser uma instituição estadual. Os
cursos necessitam de reconhecimento e de renovação do reconhecimento, conforme estipulado
na Deliberação CEE Nº 130/2014 do Conselho Estadual Educação, porém, sem atribuição de
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nota, diferentemente do procedimento do MEC, e é pedido quando o curso completou 50% de
oferta.
A UNIVESP está credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo Portaria CEE-GP-120, DE 22/03/2013, também há o credenciamento junto ao Ministério de
Educação para oferta de Cursos EAD - Portaria MEC Nº 945 de 18/09/2015. A Univesp recebeu
nota 5, conceito máximo, dado pelo Ministério da Educação, Credenciamento para oferta de
Cursos EAD, consulta no portal do MEC, http://emec.mec.gov.br/.

Os cursos da Univesp são autorizados pelo MEC OU CEE?
Por se tratar de uma instituição pública de educação, a Univesp tem autonomia para autorizar
abertura de curso de graduação. Devendo se submeter ao Conselho Técnico Administrativo da
instituição. A autorização para abrir um curso é feito pela instituição, ficando a cargo dos órgãos
responsáveis o reconhecimento.

A Univesp é credenciada ao CEE?
Por se tratar de uma instituição Pública e estadual a Univesp está credenciada junto ao Conselho
Estadual de Educação, devendo responder a este órgão sobre questões educacionais da
instituição. O credenciamento junto ao Ministério da Educação se deve a oferta de cursos Ead,
no qual também somos reconhecidos.

Matrícula, Rematrícula e Trancamento.
Como fazer a rematrícula?
A rematrícula é semestral, por isso o aluno deve acompanhar no AVA o calendário acadêmico
com a data e os comunicados informativos a respeito, com instruções de como prosseguir na
realização da matrícula no Portal do Aluno. Acesse o Portal do Aluno, procure o serviço
“Rematrícula” e clique em “Solicitar Rematrícula”. Após esse procedimento, ficará registrada no
Portal a solicitação.

O que acontece caso não faça minha rematrícula?
A matrícula será trancada automaticamente e/ou cancelada caso já tenha dois trancamentos no
curso, perdendo assim o vínculo com a Univesp.

Realizei a Rematrícula, mas preciso trancar o curso, como posso proceder?
No Portal do aluno existe a opção de trancamento de matrícula. O aluno que confirmou a
matrícula no prazo informado, terá uma nova data para realizar o trancamento do semestre.

Quem deve fazer a Rematrícula?
Alunos matriculados em cursos que não tenham finalizado a matriz curricular, e dessa forma
haverá oferecimento de disciplinas obrigatórias no semestre em que é solicitado a rematrícula.
Alunos que tiveram a grade curricular finalizada não fazem rematrícula, apenas inscrição nas
disciplinas de dependência e adaptação.
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Eu preciso trancar minha matrícula. Como faço? E quanto tempo posso ficar
trancado?
A solicitação deve ser enviada através do Portal do Aluno, com atenção às datas estipuladas no
calendário acadêmico. Conforme as normas acadêmicas, disponíveis no AVA e no site, o
trancamento é válido por um semestre. Durante o curso o aluno pode realizar dois
trancamentos, que podem ser seguidos ou não.

Eu quero cancelar minha matrícula/desligar-me do curso. Como faço?
A solicitação cancelamento de matrícula deve ser enviada através do Portal do Aluno. Clicando
em “Solicitações” e depois em “cancelamento de matrícula”, o aluno é solicitado a confirmar ou
não o cancelamento. Caso precise de um atestado de cancelamento o ex-aluno precisa abrir um
protocolo no sistema de atendimento.

Eu quero desistir de uma disciplina. Como faço?
Conforme as normas acadêmicas o aluno pode realizar o trancamento de semestre, não há
possibilidade de trancamento de disciplinas do bimestre.

Como se inscrever como aluno especial?
Aluno especial é o aluno que se matricula em uma ou mais disciplinas de um dado curso, mas é
aluno regular de outra instituição de ensino superior. Para se inscrever é necessário que o aluno
da instituição exterior entre em contato com a Univesp no início do semestre, solicitando
matrícula nas disciplinas a serem ofertadas. Caso ele se transforme em aluno regular, poderá
aproveitar os estudos realizados, se o seu pedido atender à Norma 7.

O que acontece se eu não fizer a matrícula dentro do período estipulado?
A rematrícula no curso é feita semestralmente; com data divulgada no calendário acadêmico. O
aluno que não solicitar matrícula dentro do período estipulado terá sua matrícula trancada
automaticamente ou cancelada. Caso já tenha excedido o número máximo de dois
trancamentos, a matrícula do aluno é desligada.

Aproveitamento de Estudos
Como solicitar o Aproveitamento de Disciplina/Estudos?
Para solicitar aproveitamento de estudos, o aluno deve se atentar para o prazo informado no
calendário, durante o período de aproveitamento o aluno deve acessar o site:
https://aluno.univesp.br/, clicar em “Solicitações” e, depois, em “Aproveitamento de Estudos”.
Escolha as disciplinas que deseja solicitar aproveitamento para o semestre e depois faça o
upload do documento no formato PDF. Atenção para postagem do histórico escolar e plano de
ensino, ambos têm campos específicos para serem postados. Caso utilize mais de uma disciplina
para solicitação de aproveitamento, os planos de ensino devem estar em um único documento
no formato PDF.

Quais disciplinas da matriz curricular do meu curso posso solicitar o
Aproveitamento de Estudos?
Disciplinas com status de “reprovado”, “trancado” ou “matriculadas no semestre atual”. Não é
possível solicitar aproveitamento de disciplina de semestres posteriores, ou solicitar
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aproveitamento de todas as disciplinas possíveis durante um processo de aproveitamento de
estudos.

Fiz um curso de graduação na Univesp e estou ingressando na universidade
novamente. Posso solicitar aproveitamento de estudos?
Caso exista paridade de disciplinas, o aproveitamento será automático. Aquilo que não for
aproveitado ficará no seu Histórico Escolar como extracurricular.
Se desejar, solicite análise das disciplinas extracurriculares que estão no Histórico Escolar da
Univesp. Para isso, solicite o histórico escolar e o plano de ensino através do Sistema de
Atendimento Eletrônico e realize a solicitação de aproveitamento de estudos.

De quais documentos preciso para solicitar Aproveitamento de
Disciplina/Estudos?
Histórico Escolar com as informações de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação
(MEC), nome da disciplina, sua carga horária e nota/conceito com aprovação, o documento deve
ser assinado pelo dirigente da instituição ou assinatura digital. Atenção, o histórico com o
aproveitamento da disciplina, não é válido. Outro documento necessário é o Plano de ensino da
disciplina cursada e aprovada (equivalente à disciplina da UNIVESP) para qual faz o pedido. O
plano de ensino precisa estar carimbado e assinado pela instituição de origem e/ou possuir
assinatura digital. Entretanto, sempre observe as orientações do comunicado.

O que acontece com documentos anexados, Histórico Escolar e Plano de Ensino
que não respeitarem as regras estabelecidas?
O pedido será indeferido sem análise do mérito, não tendo a possibilidade de nova abertura
no mesmo período.

Existe prazo de validade da disciplina que cursei em outra instituição?
São critérios para aprovação do pedido de aproveitamento de estudos: a disciplina ter sido
cursada nos últimos 10 (dez) anos, tomando como referência a data do pedido e a data de
conclusão da disciplina. Os pedidos que desrespeitam esta norma são indeferidos sem direito a
recurso.

Qual a porcentagem de carga horária do meu curso na UNIVESP em que posso
obter Aproveitamento de Estudos?
O aluno pode ser dispensado em disciplinas que, no máximo, correspondam a 40% da carga
horária de integralização do curso.

Caso meu pedido de Aproveitamento de Estudos seja indeferido, posso entrar
com recurso?
Informamos que o pedido de Aproveitamento de Estudos é indeferido quando a disciplina
externa não tiver ao menos 70% de compatibilidade programática, a documentação não possuir
assinatura/carimbo da instituição ou a disciplina ter sido cursada nos últimos 10 (dez) anos,
tomando como referência a data do pedido e a data de conclusão da disciplina. No caso da
incompatibilidade programática (de acordo com a ementa), o pedido será remetido para 2ª
instância avaliar. Já os demais casos serão indeferidos em 1º instância sem possibilidade de
recurso. Ressaltamos que você poderá solicitar o Aproveitamento de Estudos com a
documentação correta no próximo período divulgado pelo calendário acadêmico.
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Posso utilizar disciplinas de um curso de pós-graduação para o pedido de
Aproveitamento de Estudos?
Disciplinas da pós-graduação não são aceitas para o aproveitamento de estudos, esse processo
é realizado para disciplinas equivalentes entre cursos de graduação.

Perdi o prazo para o pedido de Aproveitamento de Estudos. Posso solicitar
novamente?
Caso perca o prazo para solicitar o aproveitamento de estudos do semestre vigente, o aluno
deverá cursar o semestre integralmente e realizar a solicitação no próximo semestre.

Posso utilizar duas ou mais disciplinas para aproveitar uma disciplina?
Sim. Você deve colocar o nome de todas as disciplinas que está utilizando para aproveitamento
de estudos no mesmo campo e juntar os documentos solicitados em único pdf, depois anexar.

Plano de ensino é a mesma coisa que conteúdo programático?
São documentos semelhantes, mas o Plano de Ensino é um pouco mais detalhado que o
conteúdo programático, pois possui a ementa, critérios de aprovação e bibliografia utilizada na
disciplina cursada.

O Estágio Obrigatório entra na contagem de disciplinas para calcular os 40%
máximos de disciplinas para aproveitamento?
Para os cursos de Licenciatura sim, o aproveitamento de horas de estágio conta para o cálculo
de 40% da carga horário do curso que pode ser aproveitado. Verifique os COMUNICADOS Aproveitamento de Estudos (AE) – ingressantes em 2014 a 2016 - Estágio Curricular Obrigatório
Licenciaturas.

Se a minha solicitação de Aproveitamento de Estudos for aprovada, posso adiantar
disciplinas do semestre subsequente?
Você deve cursar somente as disciplinas do período no qual está matriculado, caso tenha
aproveitado parte das disciplinas do semestre ou todas as disciplinas, será necessário aguardar
um novo semestre para realizar as disciplinas, já que não é possível adiantar as disciplinas.

Como funciona o exame de proficiência?
A UNIVESP no momento não está realizando exame de proficiência, para conferir
aproveitamento de disciplinas.
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Atualização Cadastral
Tenho alteração no meu nome civil, como devo proceder?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, anexe seu RG escaneado (não são
válidos outros documentos) e descreva no pedido: Solicito alteração cadastral do meu nome no
banco de dados da UNIVESP. Para tanto, anexo o RG escaneado.

Meus telefones e/ou e-mail particular foram alterados, como faço para atualizar?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, descrevendo no pedido: Solicito
alteração cadastral do meu e-mail ou telefone.

Como posso alterar meu endereço?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, anexando o comprovante de
residência no seu nome. O documento deve ter no máximo 30 dias de validade entre a data de
emissão e a data do pedido. Caso o documento não esteja em seu nome será necessário enviar
um documento que comprove vínculo com o titular da conta.

Como atualizo meu número de CPF?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, anexe escaneado o CPF, RG no qual
conste o número do CPF ou CNH (não são válidos outros documentos) e descreva no pedido:
Solicito alteração cadastral do número do meu CPF no banco de dados da UNIVESP. Para tanto,
anexo o CPF escaneado.

Como atualizo o meu número do título eleitoral?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, anexe o título eleitoral escaneado
(não são válidos outros documentos) e descreva no pedido: Solicito alteração cadastral do
número do meu Título Eleitoral no banco de dados da UNIVESP. Para tanto, anexo o título
escaneado.

Como atualizo o meu número da reservista?
Abra um protocolo no Sistema de Atendimento Eletrônico, anexe o documento de reservista
escaneado (não são válidos outros documentos) e descreva no pedido: Solicito alteração
cadastral do número de minha carteira de Reservista no banco de dados da UNIVESP. Para tanto,
anexo o documento escaneado.

O que acontece caso meus dados não estejam atualizados?
A Univesp utilizará os dados disponibilizados durante a inscrição no vestibular e matrícula para
entrar em contato com o aluno e emitir documentos, caso os documentos estejam
desatualizados a Univesp não conseguirá entrar em contato com você ou emitirá documentos
com dados que não retratam a realidade.

Diplomas, Certificados e Declarações
Quero receber um atestado de desligamento do curso, como faço?
Após a efetivação do desligamento da matrícula no portal do aluno, abra um protocolo no
sistema de atendimento eletrônico solicitando o documento.
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Preciso de um documento/guia de transferência externa.
Para transferência externa o aluno da UNIVESP precisa verificar quais documentos são
necessários na instituição para qual quer se transferir. A UNIVESP não emite guia de
transferência externa.

Preciso de uma declaração de ENADE do meu curso
Cada área de conhecimento realiza o Enade a cada 03 anos, conforme calendário do INEP
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). No Histórico Escolar
emitido no Portal do aluno, apresenta a condição da instituição em relação a prova do ENADE.

Qual a validade do Curso Sequencial?
Os cursos sequenciais são considerados uma modalidade de curso superior onde os alunos
podem, após concluírem o ensino médio, obter uma qualificação superior, ampliando seus
conhecimentos em um dado campo do saber, sem a necessidade de ingressar em um curso de
graduação. Assim, exigem o certificado de ensino médio e conferem diploma, mas não têm
caráter de graduação, ou seja, não conferem título equivalente ao de Bacharel, Licenciatura ou
Tecnólogo.
As grades curriculares dos cursos sequenciais podem contemplar disciplinas semelhantes às
oferecidas nos cursos de graduação. As instituições que mantêm cursos sequenciais podem
definir regras claras para o aproveitamento de disciplinas cursadas em cursos sequenciais em
cursos de graduação, nos quais os alunos devem, obrigatoriamente, passar por processo seletivo
e a equivalência seja dada quando os conteúdos das disciplinas forem equivalentes ou contidos
nas disciplinas cursadas.
Os cursos sequenciais oferecidos pela UNIVESP têm destinação exclusivamente coletiva e devem
passar por processos de autorização e reconhecimento, seguindo os procedimentos adotados
para os cursos de graduação. A carga horária não poderá ser inferior a 1600 horas e o prazo de
integralização do curso não pode ser inferior a 400 dias letivos. Esses cursos não precisam
obedecer ao ano letivo regular, mas devem seguir as normas gerais dos cursos de graduação
(controle de frequência e avaliação de conhecimento).
Os alunos formados em cursos sequenciais (de qualquer tipo) não terão acesso a cursos de pósgraduação (stricto e lato sensu), uma vez que os cursos sequenciais não são cursos de graduação.
Porém, considerando-se concursos públicos que especifiquem apenas o requisito de ser
portador de diploma superior, os formados em cursos sequenciais poderão se inscrever. Os
concursos que queiram excluir os formados em cursos sequenciais deverão especificar que os
candidatos devam ser portadores de diploma de curso superior de graduação.

Como eu emito certificado sequencial/certificado intermediário do curso?
A certificação intermedia é emitida apenas para alunos ingressantes nos cursos 2014 e 2016, no
qual era previsto um grande comum, antes da escolha do curso específico. Para fazer essa
solicitação, é necessário que tenha aprovação em todas as disciplinas do ciclo básico e, no caso
de Licenciatura, também deve ter cumprido as 40 horas de Atividades Acadêmico-CientíficoCulturais (AACC). A solicitação deve ser feita no Sistema de Atendimento ao Aluno, por meio de
um protocolo.
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Como ter o certificado de conclusão do curso?
O certificado de conclusão é entregue na colação de grau, agendada oficialmente pela UNIVESP,
após o término do curso. Somente ao término do curso, após ser aprovado em todas as
disciplinas e todas as atividades curriculares obrigatórias, o aluno obtém o diploma que certifica
a conclusão do curso.

Quando será a Colação de Grau?
O aluno que concluir toda sua matriz curricular participará da colação de grau. A Univesp entrará
em contato com esses alunos para passar as informações sobre o evento e uma lista dos alunos
concluintes e inscritos para fazer a colação é publicada na página da UNIVESP.

Posso antecipar a colação de Grau?
Sim, A UNIVESP realiza colações extraordinárias, quando o aluno se encontra em uma das
seguintes condições.
 Aprovação/Convocação em concurso
 Aprovação/Convocação em programa de pós-graduação
 Mudança de estado ou país
No entanto, é essencial que o interessado envie um comprovante da situação informada. É
necessário protocolar o pedido com 10 dias de antecedência da colação extraordinária para que
possamos fazer a análise de cada caso.
A Colação será organizada mensalmente de acordo com os prazos da Universidade e a mesma
só é válida para os alunos que cumprirem os requisitos para a colação de grau.

Como será a emissão do diploma?
Alunos que colaram grau e os próximos formandos receberão seus diplomas digitais via e-mail.
O diploma é assinado digitalmente pela coordenadora de registros acadêmicos, diretora
acadêmica e presidente, autenticando a sua validade. Imediatamente, após o processo, o exaluno receberá um e-mail da imprensa oficial com um link para acesso ao documento, que pode
ser impresso em qualquer tipo de impressora. De posse do diploma, também é possível
recuperar o link por meio de um QR Code no verso, o que permite a verificação da autenticidade
posteriormente. O diploma digital é reconhecido e normatizado pelo Conselho Estadual de
Educação de São Paulo (CEE) e pelo Ministério da Educação (MEC).

Gostaria de orientações sobre o CREA?
Os cursos de engenharia da Univesp já estão reconhecidos oficialmente. O processo agora em
andamento é o de submissão institucional dos cursos ao CREA-SP para a efetiva atribuição
profissional. Nessa fase o aluno ainda não precisa tomar qualquer ação.
Após a conclusão do curso, e de posse do Certificado de Conclusão, o formando solicita seu
cadastro individual junto ao CREA-SP (pela internet) e anexa a documentação digitalizada
solicitada.
Após a análise da documentação pessoal, o CREA-SP se comunicará por e-mail para a
apresentação dos originais dos documentos digitalizados enviados e receber o Cartão Provisório
que é a prova do registro pessoal.
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Monitoria Voluntária, como funciona?
A monitoria voluntária é uma atividade oferta a alunos que já concluíram uma determinada
disciplina e obtiveram aprovação, para que possam acompanhar e dar suporte aos novos alunos
no percurso da disciplina. Ao final da disciplina os alunos devem entregar um relatório que
contemple o período em que o aluno esteve atuando como monitor, tendo o relatório aprovado
o aluno recebe um certificado de realização dessa atividade. Os alunos monitores podem realizar
contato com o supervisor dessa atividade pelo e-mail:
gestao.monitoria@univesp.br. O relatório de finalização da primeira turma de monitores foi
corrigido e enviado para o e-mail pessoal dos alunos, na última semana de março.

Como consigo uma declaração de presença em prova?
O aluno deve solicitar aos tutores/orientadores do polo no dia da prova a emissão da declaração
de presença.

Disciplinas de Dependência e Adaptação.
O que são disciplinas de dependência/adaptação?
O processo de solicitação de matrícula em regime de dependência (DP) ou adaptação (ADAP) é
voltado para disciplinas trancadas, reprovadas e que ficaram pendentes nos cursos da UNIVESP.
A quantidade de disciplinas que o aluno pode cursar como DP/ADAP, dependerá do curso.
Alunos de Engenharia podem cursar uma carga semestral de no máximo 480 horas e alunos de
Licenciaturas e Pedagogia 560 horas por semestre, na somatória das cargas horárias das
disciplinas regulares e DP/ADAP.

Como funcionam as provas das disciplinas de dependência/adaptação?
A prova presencial das disciplinas de dependências será realizada no polo em que o aluno está
matriculado, em horário comum para todos os polos, cuja data consta no comunicado da
respectiva oferta. Quando o aluno perde a prova, será reprovado na disciplina, pois não há prova
substitutiva ou exame nas disciplinas cursadas em regime de DP/ADAP. A nota da prova será a
média da disciplina de DP/ADAP.

Como solicitar matrícula nas disciplinas de dependência/adaptação?
Durante o período de matrícula em DP/ADAP, divulgado no calendário acadêmico, acesse o
Portal do Aluno no site: https://aluno.univesp.br/, clique em “Solicitações” e, depois, em
“Matrícula em Dependência”.
A cada oferta de DP, você só visualizará disciplinas que precisa cursar naquela oferta. Se não
aparecer nenhuma disciplina, significa que você não tem DPs a cursar neste momento. Assim,
fique atento aos comunicados sobre cada oferta.
É aconselhável que os alunos com disciplinas pendentes, façam-nas assim que forem liberadas.

Após efetivada a matrícula, posso trancar ou cancelar a matrícula na disciplina de
DP/adaptação?
Depois de matriculado na disciplina de DP/ADAP não é possível trancamento ou cancelamento
desta disciplina.
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A UNIVESP está oferecendo neste período as disciplinas de DP/ADAPs que tenho
pendentes, mas não quero fazer matrícula agora. Quais as consequências da
minha não adesão?
Você irá demorar cada vez mais para finalizar a graduação, correndo o risco de ultrapassar os
anos de integralização do curso e, assim, ter sua matrícula cancelada. Aproveite as
oportunidades.

As disciplinas de DPs/ADAPs terão encontros presenciais e tutor?
As disciplinas de DP/ADAP são oferecidas somente on-line no AVA. Trata-se de um estudo auto
instrucional; logo, não haverá tutor e atividades avaliativas no AVA.

Quantas vezes posso cursar a mesma disciplina em regime de DP/ADAP?
Você pode realizar a DP/ADAP o número de vezes que for possível dentro do prazo de
integralização do curso, até conseguir aprovação na disciplina.

Quando a matrícula está trancada, posso me inscrever em disciplinas em regime
de DP/ADAP?
Se o status da sua matrícula está trancada ou trancado automaticamente, o aluno não pode
realizar a matrícula em disciplina de DP/ADAP.

Os dias de prova de DP/ADAP não coincidem com o dia do meu encontro. Posso
alterar?
A UNIVESP concedeu aos alunos durante todo o curso a oferta de disciplinas nos dias escolhidos
no momento da inscrição. No entanto, muitos alunos reprovaram ou trancaram disciplinas,
nesses casos, a UNIVESP, pensando no aluno, criou a sistemática de DP, mas a Universidade não
tem a obrigação de oferecer as DPs no mesmo dia das disciplinas regulares, de modo que os
alunos precisam comparecer nas datas estipuladas.

Entro no portal do aluno e ao solicitar a matrícula nas DPs/ADAPs, não encontro
as disciplinas que tenho pendente, qual o motivo?
Alguns dos motivos que levam a disciplina não aparecerem no portal do aluno são: a disciplina
solicitada ainda está aguardando publicação de nota no histórico, a disciplina teve
aproveitamento de estudos, ou está aprovada, e ainda pode ser que a disciplina não esteja
sendo oferecida no momento. Essas questões fazem com que as disciplinas não apareçam entre
as disciplinas de DP/ADAP.
Entretanto, verifique as informações do comunicado sobre aproveitamento de estudos, para
verificar quais disciplinas estão sendo oferecidas.

Projeto Integrador
O que é projeto integrador (PI)?
O Projeto Integrador é uma atividade de desenvolvimento semestral que deve ser realizada em
grupo. No AVA, há um ambiente exclusivo sobre Projeto Integrador contendo todo o conteúdo
e informações para o seu desenvolvimento. Para acessá-lo, clique na opção “Cursos” no menu
lateral esquerdo e clique no Projeto Integrador. Nas orientações constam, inclusive, o calendário
de desenvolvimento ao longo do bimestre. O Projeto Integrador é uma atividade desenvolvida
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em grupos que envolvam entre 2 e 7 participantes. A separação dos grupos é feita de forma
aleatória no AVA.

Como é calculada a média final do projeto integrador?
- Engenharias
Nota do Relatório Parcial do grupo | Peso 3
Nota individual sobre a participação do aluno no projeto | Peso 2
Nota do Relatório Final do grupo | Peso 4
Nota do vídeo final | Peso 1
Nota final= [( Nota do Relatório Parcial x3)+(Nota individual sobre a participação x2)+ (Nota do
Relatório Final x4)+ (Nota do vídeo final x1)]/10
- Licenciaturas
Autoavaliação | 0 a 1 ponto
Autoavaliação em grupo (nota sobre a participação de cada aluno) | 0 a 1 ponto
Nota do tutor sobre a participação de cada aluno | 0 a 2 pontos
Nota da atividade parcial | 0 a 2 pontos
Nota da atividade final | 0 a 4 pontos

Nota final= [( Nota da autoavaliação x1)+(Nota participação de cada aluno x1)+ (Nota do tutor
sobre a participação x2)+ (Nota da atividade parcial x2)+(Nota da atividade final x4)]/10

Qual a importância do Projeto Integrador (PI) ser realizado em grupo?
O modelo pedagógico proposto para o Projeto Integrador visa, além de permitir ao estudante a
oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos em seu curso, integrar-se também com
seus colegas de turma. Na nossa sociedade é cada vez mais evidente a importância da
construção coletiva e do trabalho em grupo, tanto na vida profissional como na acadêmica e em
tantos outros momentos. E, através do trabalho em grupo realizado no PI, a busca é, além da
troca de conhecimentos e compartilhamento de ideias, capacitar nosso aluno para o mercado
profissional onde irá lidar com diferentes configurações de trabalho coletivo.

É possível criar grupo de Projeto Integrador (PI) com alunos de diferentes polos?
Não há essa possibilidade, uma vez que há alunos suficientes na turma para se criar mais que
um grupo. Nesse caso, os grupos devem ser organizados na mesma turma em que o aluno se
encontra matriculado.

Como peço alteração na formação do grupo de PI?
Os grupos são formados de forma aleatória, e a mudança desses não é permitida. Exceções para
os casos de equiparação de grupos, quando o aluno está sozinho no grupo ou os outros
integrantes desistiram do projeto. Nesses casos você deve solicitar ao tutor da disciplina a
equiparação dos grupos.
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Por que não aparece nota do Projeto Integrador no Portal do Aluno?
O projeto integrador visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o
desenvolvimento do curso; por essa razão, não é atribuída nota, apenas aparece a informação
“concluído” ou “não concluído”.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Como recebo informações sobre TCC?
As informações sobre a realização do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC serão
disponibilizadas durante realização dessa atividade no AVA. O aluno receberá informações sobre
o tema do projeto, assim como todas as etapas de desenvolvimento. Na página da disciplina no
AVA há um regulamento para o desenvolvimento do TCC Lembrando que trabalhos acadêmicos
devem seguir as normas da ABNT.

Como solicitar aproveitamento de TCC?
A solicitação de aproveitamento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deverá ser realizado
durante o período de aproveitamento de estudos das disciplinas, a partir do 2º semestre de
2019. Os documentos necessários para solicitação, estão indicados no regulamento de TCC.





Requerimento de equivalência do trabalho de TCC, com justificativa e assinatura do
aluno e do orientador.
Declaração do orientador de que o trabalho é derivado do projeto de pesquisa
desenvolvido pelo aluno, seja no âmbito de estágio curricular ou de iniciação científica,
executado no período de vínculo do discente ao curso da Univesp.
No caso de artigo, deverá ser apresentado o manuscrito em versão final aceito para
publicação, sendo esta última situação comprovada por comunicação por escrito do
editor do periódico ou evento.

Documentos, Atestados e Histórico escolar.
O que é assinatura digital?
A assinatura digital tem validade jurídica desde a edição da Medida Provisória 2.200/2001, que
permanece em vigor até hoje. Lei Federal nº 11.419/2006, regulamenta a tramitação de
documentos eletrônicos no âmbito do Poder Judiciário. Assinatura digital tem validade jurídica
para diversos fins. Como contratos de imóveis, petições jurídicas, relatórios médicos, ajustes de
compra/venda de bens, certidões de natureza pública ou privada, laudos em laboratórios, entre
outros. O Atestado de Matrícula e o Atestado de Matrícula com Disciplina(s) possuem código de
verificação QRcode, que dá validade ao documento.

Como solicitar o Atestado de Matrícula e Histórico Escolar?
Acessando o Portal do Aluno, https://aluno.univesp.br/, os alunos podem emitir digitalmente
alguns documentos que comprovam vínculo com a instituição. No portal do aluno, menu
esquerdo, selecione a opção “Documentos” e depois clique no botão “Emitir Novo” a frente da
opção atestado de matrícula escolar ou Histórico Escolar.
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Você pode imprimir os documentos de forma gratuita. Alunos trancados não conseguem emitir
atestado de matrícula. O Atestado de Matrícula, Atestado de Matrícula com Disciplina(s) e
Histórico Escolar possuem código de verificação QRcode, que serve como assinatura digital.

Meu histórico escolar não está atualizado, quando será atualizado.
O Histórico Escolar no Portal do Aluno será atualizado após o encerramento de todos os períodos
oficiais para solicitação de Revisão de Nota no semestre. Se após esse período sua nota no portal
do aluno não estiver atualizada, entre em contato no Sistema de atendimento ao Aluno.

Como solicito plano de ensino?
O plano de ensino das disciplinas pode ser acessado ao entrar na página inicial da disciplina no
AVA. Na página inicial da disciplina, no cabeçalho há um botão “Plano de Ensino” no qual o aluno
pode conferir e baixar o documento. Disciplinas não cursadas, não ficam disponíveis no AVA,
porém o aluno pode conferir o conteúdo de todas as disciplinas no Plano Pedagógico do curso,
que está disponível no AVA, no menu à esquerda. Ex-alunos podem solicitar via protocolo, desde
que tenha uma carta indicando o motivo da solicitação.

Como solicitar documentos com assinatura?
O documento gerado pelo Portal do Aluno (Histórico Escolar e Atestado de Matrícula), possuem
QR Code que é uma assinatura digital, esta validação possui força legal e deve ser aceita como
documento original.
As ementas das disciplinas (conteúdo programático) podem ser emitidas acessando a disciplina
de interesse no AVA, depois clicando no Plano de Ensino que está na página principal ou
acessando o Plano Pedagógico no AVA.
Para alunos ou ex-aluno que solicitam documentos com assinatura e carimbo, necessitamos de
um ofício ou carta do órgão/empresa/departamento solicitante, justificando o porquê do
documento carimbado e assinado (a carta precisa ser em papel timbrado).

A data de conclusão da minha disciplina/Estágio/AACC divulgada no Histórico
Escolar não corresponde com a data que finalizei a atividade.
A data informada no histórico corresponde a data que disciplina/estágio/AACC fecha no
bimestre, conforme o calendário acadêmico. Portanto, mesmo que você tenha finalizado a
atividade antes da data prevista no calendário, no histórico ainda constará a data de finalização
do bimestre.

É possível emitir atestado de frequência?
As frequências dos alunos estão disponíveis no AVA, dentro da disciplina, e a partir de 2018 já
não há mais o controle de participação/frequência para encontros presenciais. Dessa forma não
há um atestado de frequência.

Se estou trancado, posso solicitar o atestado de matrícula?
Com a matrícula trancada, você não pode emitir atestado de matrícula, pois não está
matriculado no semestre. Assim, o botão para emissão do atestado no Portal do Aluno não fica
habilitado, é possível emitir apenas o Histórico Escolar.
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Passe Escolar
Como solicitar o passe escolar?
Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVESP e que moram a mais
de 1 quilômetro do polo em que estão matriculados podem solicitar passe escolar conforme as
seguintes instruções:

SPTRANS
O aluno deve enviar uma solicitação através do e-mail institucional no sistema de atendimento
eletrônico informando nome, RA e necessidade de condução (Exemplo: SPTrans). Uma vez
cadastrado pela Univesp, você deve seguir com o processo através do site:
http://estudante.sptrans.com.br/ para solicitar ou renovar o benefício. O envio da foto é feito
on-line e é necessário imprimir o boleto gerado pelo site e efetuar o pagamento da taxa.
É possível acompanhar o status da solicitação pelo link:
https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sca/estudante/login.jsp
Atenção: Alunos dos Polos CEUs e UABs deverão dirigir essa solicitação de cadastro diretamente
à secretaria do polo CEU em que estão matriculados.

EMTU
O aluno deve enviar uma solicitação através do e-mail institucional no Sistema de Atendimento
Eletrônico informando nome, RA e necessidade de condução (Exemplo: EMTU - Passe livre ou
meia tarifa).
Uma vez cadastrado pela Univesp, deve seguir com
http://www.emtu.sp.gov.br/passe/estudante.htm?regiao=256

o

processo

no

link

Após a conclusão do cadastro e pagamento da taxa, o aluno deve anexar ao processo todos
documentos informados no boleto da taxa e entrega-los no polo, junto a uma foto 3x4 e o
comprovante de pagamento da taxa. Esses documentos são encaminhados à EMTU/SP para
confecção da carteirinha. Mais informações podem ser obtidas em:
http://www.emtu.sp.gov.br/licitacao/Arquivos/ManualPasse/Regulamento_Estudantes_RMSP
.pdf
Informar se meia-tarifa ou passe-livre. Alunos dos Polos CEUs e UABs devem dirigir essa
solicitação de cadastro diretamente à secretaria do polo em que está matriculado.

Outras vias de transportes Municipais / ARTESP
O aluno deve enviar uma solicitação através de seu e-mail institucional no sistema de
atendimento eletrônico informando seu nome, RA e sua necessidade de condução.
Havendo necessidade de preenchimento de formulário ao qual também serão adicionadas
informações da UNIVESP, como assinaturas e carimbos, caberá ao aluno preencher o formulário
nas partes que lhe forem pertinentes e assiná-lo, enviando-nos, em seguida, para
complementação.
O sistema municipal de Santo André, o AESA Santo André, determina que o estudante acesse o
site e preencha um cadastro, que deverá ser posteriormente confirmado pela UNIVESP.
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Importante que o aluno informe a necessidade de confirmação de sua matrícula/cadastro.
Situação semelhante encontra-se no sistema Consórcio 123 de São José dos Campos.

Carimbo de presença
Há sistemas municipais (alguns sob gestão da EMTU) e viações filiadas à ARTESP que exigem
carimbo mensal de confirmação de comparecimento do estudante à instituição de ensino.
Nesses casos, o aluno nos envia o formulário (ou cartão) por meio digital, anexo ao protocolo.
Nós imprimimos o documento, carimbamos (assinamos, rubricamos, etc.) e o devolvemos ao
aluno, em resposta ao protocolo.

Gostaria de solicitar alteração cota, pois já tenho [bilhete único] passe escolar.
Como faço?
A determinação de cotas é feita pelas empresas (EMTU, SPTRANS) com base no tipo de ensino.
A UNIVESP é uma instituição de EaD, logo, a quantidade de cotas que é atribuída a seus alunos
(10 cotas) é inferior à de um curso presencial. Ademais, não há cotas por aluno, considerando
ainda que as provas são realizadas em dias pré-definidos para aulas. Cabe lembrar que alunos
de polos instalados em CEUs e UABs devem solicitar matrícula (na SPTRANS e EMTU) à secretaria
(do CEU) da unidade.

Como fazer a solicitação de passe escolar para Polos CEU UAB (Centro Educacional
Unificado)?
O aluno deverá enviar (ou fazer) sua solicitação para a secretaria do (CEU) polo. Em tais polos, a
matricula do aluno UNIVESP na SPTRANS ou na EMTU é feito pelo orientador do Polo.

Carteirinha de Estudante Univesp.
Como faço a solicitação da carteirinha de estudante?
A UNIVESP não pode oferecer a Carteira de Identificação Estudantil. Para fins de comprovação
da matrícula na UNIVESP, o atestado pode ser impresso imediatamente no portal do aluno. Para
solicitação de meia entrada, lembramos que de acordo com o parágrafo segundo do artigo
primeiro da Lei Nº 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013, a carteira de identificação estudantil
é a única cuja apresentação confere o direito a meia entrada.

Fiz o pedido de carteirinha em 2017, mas não chegou. O que aconteceu?
Solicitações que não seguiram a orientação para emissão da carteirinha de alunos, não tiveram
o cartão confeccionado no primeiro semestre de 2018. Para novas solicitações, aguardar um
novo prazo.

Qual a diferença entre a Carteirinha de Estudante da Univesp e a Carteira de
Identificação Estudantil (CIE), também conhecida como Documento Nacional do
Estudante?
A Carteirinha de Estudante da Univesp é um documento que pode ser emitido pela universidade
para fins de identificação do aluno em seus polos.
Já a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), também conhecida como Documento Nacional do
Estudante, é a carteirinha emitida pelas entidades estudantis de representatividade nacional,
de acordo com a Lei nº 12.933/13, como forma de comprovação de sua condição estudantil de
modo a assegurar os benefícios estabelecidos na referida lei tais como acesso a salas de cinema,
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teatros e eventos de entretenimento, em todo o território nacional, mediante o pagamento da
metade do preço do ingresso (meia-entrada) efetivamente cobrado do público em geral.

Como posso solicitar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) para benefício de
meia-entrada?
A solicitação deve ser feita através do site www.documentodoestudante.com.br mediante
preenchimento de formulário, upload de documentos digitalizados e pagamento de taxa.
Podem solicitar a Carteira de Identificação Estudantil, os estudantes regularmente matriculados
nos cursos de nível fundamental, médio, superior e pós-graduação, nas modalidades presencial
e à distância, conforme Título V da Lei nº 9.394/96. Para mais informações sobre o direito
estudantil à meia entrada, acesse: http://www.proconpaulistano.prefeitura.sp.gov.br/informese/procon-paulistano-cartilha-2018.pdf

Estágio Obrigatório e Não Obrigatório
Questões gerais sobre o estágio.
O que é estágio?
Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes. O estágio integra o itinerário
formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso (art. 1o e seu § 1o da Lei
11.788/2008). O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional
e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã
e para o trabalho (§ 2o do art. 1o da Lei 11.788/2008).

O que é Estágio Obrigatório?
É o estágio definido como obrigatório no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção do diploma (§ 1o do art. 2o da Lei no 11.788/2008).

O que é Estágio Não Obrigatório?
É o estágio desenvolvido como atividade opcional, é acrescido à carga horária regular e
obrigatória e parte do projeto pedagógico do curso (§ 2o do art. 2o da Lei no 11.788/2008).

O estágio é uma relação de emprego?
Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que observados
os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários (art. 3o e
15 da Lei no 11.788/2008).

Quais as diferenças entre o Estágio Obrigatório e o Estágio Não Obrigatório?
O Estágio Obrigatório é uma atividade obrigatória do curso, ou seja, o aluno necessita realizar
essa modalidade de estágio para conclusão do curso. Nesse tipo de estágio, a Unidade
Concedente não é obrigada a conceder qualquer benefício para o estagiário (bolsa-auxílio,
auxílio-transporte, seguro etc.). O Estágio Não Obrigatório é uma atividade opcional, ou seja, o
aluno não é obrigado a realizar esse tipo de estágio para conclusão do curso. Nessa modalidade
de estágio, a empresa é obrigada a conceder bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação,
além do auxílio-transporte e do seguro em nome do estagiário.
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O Estágio Obrigatório pode ser remunerado?
Sim. O Estágio Obrigatório pode ser remunerado, apesar de a empresa não ser obrigada a
conceder bolsa ou outra forma de contraprestação para essa modalidade de estágio.
Obs.: algumas empresas, principalmente órgãos públicos, não admitem que o Estágio
Obrigatório seja remunerado, mas isso é devido à política interna, e não a uma exigência legal.

Existe Estágio Voluntário?
Não. A Lei 11.788/2008 prevê apenas duas modalidades de estágio, o Estágio Obrigatório e o
Estágio Não Obrigatório. Toda atividade de estágio deve se enquadrar em uma dessas
modalidades, e qualquer atividade realizada em desacordo com essa Lei não será considerada
estágio.

Existe alguma forma de estágio sem vínculo com a Universidade?
Não. A Lei 11.788/08 exige que a Instituição de Ensino seja interveniente em todos os estágios
de seus estudantes.

Qual a legislação que rege o estágio?
O estágio é regido principalmente pela Lei 11.788/08, que dispõe sobre estágios de estudantes,
e internamente pelo Regulamento de Estágio dos Cursos da Univesp. As Normas Acadêmicas
também dispõem sobre o tema.

Posso realizar Estágio Não Obrigatório e trancar o Estágio Obrigatório?
Não é possível a realização de Estágio Não Obrigatório aos alunos que não estejam cumprindo
com a carga horária prevista no período de Estágio Obrigatório ou que já tenham concluído
todas as disciplinas obrigatórias para integralização do seu curso.

Posso fazer estágio em outra área que não seja do curso que estou realizando?
Não. O estágio é um ato educativo, dessa forma, as atividades de estágio devem estar
diretamente ligadas ao perfil profissional do curso.

Com quem devo conversar quando tiver dúvidas em relação às atividades de
estágio?
Na empresa, o estagiário deverá estar sempre em contato com o seu Supervisor para receber
orientação quanto às dúvidas pertinentes às atividades de estágio. Na Universidade, as dúvidas
devem ser registradas no Sistema de Atendimento Eletrônico:
http://atendimento.univesp.br/sae/portal.html.

Quem fará as orientações para realização do estágio?
Todo estágio possui um plano de atividades que deve ser seguido rigorosamente. No caso dos
Estágios Não Obrigatórios, você terá um supervisor na instituição concedente. No caso dos
Estágios Obrigatórios, você terá material disponibilizado no AVA, bem como um facilitador online para atendimento.

Se reprovar no estágio, terei que refazer as minhas horas ou que entregar um
novo relatório?
Será preciso refazer o estágio para o cumprimento das horas, conforme plano de atividades.
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Haverá um período para solicitar revisão das atividades de estágio?
Todas as atividades e notas possuem um período disposto em calendário acadêmico para
solicitar revisão.

Quando o aluno terminar todas as atividades obrigatórias do curso (disciplinas,
TCC, atividades complementares etc.), ele poderá continuar fazendo Estágio Não
Obrigatório?
Não. Ele não poderá continuar realizando estágio após a conclusão das atividades obrigatórias,
pois já é considerado formado aguardando colação de grau.

Como realizar Estágio Obrigatório se a Univesp não tem convênio com a escola?
O convênio entre as instituições não é obrigatório para efetivação do estágio, conforme prevê a
lei 11.788/2008. Entretanto a Univesp está formalizando convênio com as prefeituras. Neste
momento, o aluno pode realizar estágio em escolas estaduais.

Período para a realização de estágio.
Quando posso fazer estágio?
Para realizar estágio, é necessário estar com situação “Regular” no Sistema Acadêmico; o aluno
com a matrícula “Trancada” não pode realizar estágio. Em caso de Estágio Obrigatório, o aluno
deve consultar a Matriz Curricular do curso em que está matriculado para saber a partir de qual
semestre pode realizar estágio; para Estágio Não Obrigatório, é necessário estar no 3o semestre
e não pode ter dependências.

O aluno com disciplinas em “Dependência” pode realizar estágio?
Para o Estágio Não Obrigatório: não, será necessário finalizar as dependências. Para o Estágio
Obrigatório: sim, desde que essas disciplinas não sejam pré-requisito para o Estágio Obrigatório
(caso o aluno pretenda realizar essa modalidade de estágio) e que o aluno esteja no período
mínimo exigido para a modalidade de estágio que pretende realizar.
Exemplo 1: O aluno somente pode realizar Estágio Não Obrigatório após ter cumprido todas as
disciplinas/atividades previstas nos dois primeiros semestres da Matriz Curricular de seu curso.
Exemplo 2: Estágio Obrigatório – verificar na Matriz Curricular quando a disciplina de Estágio
Obrigatório está prevista. O aluno deverá ficar atento ao Calendário Acadêmico e aos
comunicados no AVA referentes ao assunto.
Nos dois casos, o aluno deve se apropriar do texto das Normas Acadêmicas e Regulamentos de
Estágio dos respectivos cursos.

Posso iniciar o estágio no período de férias?
Sim. Para tanto, é necessário que o aluno tenha realizado a rematrícula para o semestre seguinte
e que o processo de Estágio Obrigatório esteja liberado no Portal do Aluno. A documentação
deve, preferencialmente, ser assinada antes do término do semestre letivo.

Posso fazer Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório ao mesmo tempo?
Sim. Será permitida a realização de estágios concomitantes, desde que a carga horária não
ultrapasse 40 (quarenta) horas totais e 30 (trinta) horas por concedente.
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Posso fazer estágio no período noturno?
Sim, desde que não seja no horário das aulas em que estiver matriculado.
Obs.: alunos menores de 18 anos não podem realizar estágio no período entre as 22 horas de
um dia e as 05 horas do dia seguinte.

Consegui um estágio, mas não tenho disponibilidade de horários para realizá-lo.
Posso trancar a matrícula ou deixar de frequentar algumas aulas para fazer
estágio?
Não. O aluno desistente, com matrícula trancada ou que deixe de frequentar as aulas não pode
realizar estágio.

Da formalização do estágio.
Posso iniciar o estágio sem a documentação assinada?
Não. O Termo de Compromisso de Estágio é o único documento que comprova legalmente a
relação de estágio. Portanto, tal vínculo somente poderá ser iniciado após a assinatura do Termo
de Compromisso do Estágio e do Plano de Atividades de Estágio.

Caso não entregue a documentação na data prevista, não poderei fazer o estágio
neste semestre?
Sem a documentação, não é possível realizar nenhuma das modalidades de estágio.

Todos os estágios, obrigatórios ou não, devem ter documentação?
Sim. Os Estágios Curriculares Obrigatórios e os Não Obrigatórios devem ter Termo de
Compromisso de Estágio e Plano de Atividades de Estágio.

Devo estar assegurado contra acidentes pessoais durante o estágio?
Sim. O Seguro contra Acidentes Pessoais é obrigatório por lei e deve estar mencionado no Termo
de Compromisso de Estágio. Nos casos de Estágios Não Obrigatórios, o seguro será de
responsabilidade da unidade concedente de estágio; já no caso do Estágio Obrigatório, a
responsabilidade é da Instituição de Ensino, Univesp.

Quero iniciar o estágio, como deve proceder e quais os documentos necessários
para formalização?
Estágio Obrigatório: o aluno precisa preencher o Termo de Compromisso, Plano de Atividades e
dados do beneficiário do seguro.
Estágio Não Obrigatório: Termo de Compromisso e Plano de Atividades.
Em ambos os casos, os documentos devem ser assinados pela concedente e pelo aluno e depois
enviado pelo polo para verificação da Univesp.

Nos estágios realizados por intermediação de Agente de Integração, a
documentação é a mesma?
Sim. Nesses casos, o Agente de Integração será responsável pela emissão do Termo de
Compromisso de Estágio, apenas para o estágio não obrigatório.
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Estou tentando me inscrever no estágio do CIEE, mas a UNIVESP não aparece na
lista de universidades.
A UNIVESP tem acordo firmado com o CIEE e Nube, procure na lista desses agente de integração
por Fundação Univesp.(http://www.ciee.org.br/portal/index.asp)

O que é um Agente de Integração?
Agentes de Integração são organizações que prestam serviços administrativos relacionados a
estágio para empresas concedentes de estágio. São exemplos de Agentes de Integração: CIEE,
Nube etc.

Onde entrego os formulários do Estágio Obrigatório?
No polo no qual está matriculado, após a assinatura da concedente.

Quanto tempo é necessário para a aprovação do Termo de Compromisso e Plano
de Estágio não Obrigatório?
O ciclo de análise e assinatura da documentação é de até 20 dias úteis após a chegada à Sede
de Univesp.

Onde entrego as atividades de Estágio Obrigatório?
Ao término do período de estágio, o aluno deve postar o Relatório Final e o Termo de Realização
de Estágio no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Em caso de interrupção do estágio, o aluno
deve postar no AVA o Termo de Rescisão, indicando os motivos do encerramento.

Onde entrego as atividades de Estágio Não Obrigatório?
Ao término do período de Estágio, o aluno deve enviar via Correio o Relatório de Realização de
Estágio. Em caso de interrupção do estágio, o aluno deve postar no AVA o Termo de Rescisão à
sede da Univesp, indicando os motivos de encerramento.

Qual o prazo para entregar o Relatório de Finalização de Estágio Obrigatório?
O prazo para entrega do Relatório de Finalização no Ambiente Virtual de Aprendizagem deve
seguir o disposto na página da disciplina.

Qual o prazo para entregar o Relatório de Finalização de Estágio Não Obrigatório?
A entrega do Relatório de Finalização deve ser em prazo não superior a duas semanas após o
encerramento do estágio. Os documentos serão encaminhados à sede da Univesp.

Todas as Empresas/Prefeituras precisam firmar Termo de Convênio com a Univesp
para oferecer estágios?
Não. A assinatura de Termo de Convênio, conforme Lei de 11.788/08, é facultativa. A Univesp
não firma Termo de Convênio ou Acordo com nenhuma instituição. A assinatura de convênio
para realização de Estágio Obrigatório com prefeituras está em processo.

As Empresas precisam estar cadastrados na Univesp para o estágio?
Não há necessidade de cadastro.

A empresa pode emitir um Termo de Compromisso de Estágio próprio?
Sim. Tal Termo, no entanto, deve estar de acordo com a Lei de Estágio. Caso deseje, a
concedente poderá contatar o Setor de Estágio e receberá todas as orientações pertinentes ao
procedimento.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Se a empresa possuir um Plano de Atividades de Estágio próprio, pode ser
dispensado o Plano de Estágio da Univesp?
Sim. No caso de Estágio Não Obrigatório, a empresa/concedente que irá desenvolver o Plano de
Atividade, este deve ser preenchido e assinado, atender às atividades mínimas obrigatórias e
estar em consonância com o seu curso. No Estágio Obrigatório, a Univesp emitirá o Plano de
Atividades que já será impresso do Sistema junto com o Termo de Compromisso.

Quem é a pessoa que assina o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de
Atividades de Estágio na Unidade Concedente?
O Representante Legal da Empresa ou profissional designado pela Unidade Concedente para
essa função assina o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades na Unidade
Concedente. Para estágio em Licenciatura e Pedagogia, o diretor da escola ou o responsável pela
área de estágio.

Quem assina o Plano de Estágio na Univesp?
O Coordenador do Curso assina pelas Atividades de Estágio; caso seja necessário, quem assina
é o Diretor Acadêmico da Univesp.

Quem assina os Termos de Compromisso na Univesp?
No caso de documentação vinda de Agente de Integração, como CIEE e Nube, em que as
atividades fazem parte do Termo de Compromisso de Estágio, somente o Coordenador do Curso
assina. Nos demais casos, o Diretor Acadêmico assina após a anuência das atividades pelo
Coordenador do Curso.

Quem deve assinar por último o Termo de Compromisso de Estágio?
- Estágio Não Obrigatório: a última assinatura será sempre da Univesp.
- Estágio Obrigatório: a última assinatura será da concedente.

Posso prorrogar meu estágio?
- Estágio Não Obrigatório: é possível prorrogar o Estágio Não Obrigatório. O aluno deverá
solicitar, junto à empresa concedente ou ao Agente de Integração, o Aditivo de Prorrogação, ao
menos 15 (quinze) dias úteis antes do encerramento do estágio. No Termo Aditivo, deve ser
informada a nova data de término e as demais alterações a serem feitas (horários, atividades
etc.).
- Estágio Obrigatório: nessa modalidade, quando a disciplina acaba ao final do semestre, o
estágio também é finalizado.

Posso realizar estágio em horários diferentes dos previstos no Termo de
Compromisso de Estágio?
No Estágio Obrigatório, isso não é possível. Caso seja necessário, o aluno deverá solicitar a
emissão do Termo Aditivo, alterando os horários para o Estágio Não Obrigatório.

Como faço para alterar os horários de meu Estágio Não Obrigatório?
O aluno deverá solicitar a emissão do Termo Aditivo, junto à empresa concedente ou ao Agente
de Integração, informando os novos horários. Tal documento deverá ser emitido em 3 (três)
vias, as quais deverão ser assinadas pela concedente e pelo aluno e encaminhadas ao Setor de
Estágio da Univesp.
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O que devo fazer para rescindir o meu Termo de Compromisso de Estágio?
No caso do Estágio Não Obrigatório, o aluno deverá solicitar a rescisão à empresa concedente,
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. O Termo de Rescisão deverá ser emitido em três
vias, as quais deverão ser assinadas pela empresa e pelo aluno e encaminhadas ao Setor de
Estágio da Univesp, juntamente com o Relatório de Finalização de Estágio. No caso do Estágio
Obrigatório, não é possível rescindir. Caso isso aconteça, o aluno fica reprovado na disciplina.

O que devo fazer ao término do Estágio Obrigatório?
O aluno deverá postar no AVA o Relatório Final de Estágio, a folha de assinaturas e o controle
de frequência com as assinaturas do aluno e do supervisor da unidade concedente de estágio.

O Estágio Não Obrigatório pode ter suas horas aproveitadas como Estágio
Obrigatório?
Não. Essa previsão não está regulamentada para validação do Estágio Não Obrigatório como
Estágio Obrigatório, ou vice-versa.

Tenho que realizar algum cadastro na secretaria de educação para escolher a
escola do estado?
Não é necessário fazer cadastro na secretaria da educação para realizar o Estágio Obrigatório.

Quais são os processos para realização do Estágio Obrigatório?
Primeiro, o aluno deverá preencher os dados no AVA para emitir Termo de Compromisso, Dados
do Seguro, Plano de Atividades e Ficha de Estágio, que serão assinados digitalmente pelos
responsáveis na Univesp, e você receberá por e-mail e Portal do Aluno. Depois, assinar a
documentação junto à concedente e encaminhar ao polo. A partir desse momento, o aluno pode
iniciar as atividades do Estágio Obrigatório. Ao finalizar as horas, o aluno deve entregar o
Relatório final no AVA. Fique atento aos prazos divulgados pela Univesp.

Qual é o prazo para finalizar as atividades de Estágio Obrigatório deste
semestre?
Até o último dia letivo do semestre.

Posso fazer o estágio em um local diferente da localidade do meu polo?
Sim, é possível fazer o estágio em outro Município e Estado, desde que atenda aos regulamentos
de estágio e seja na sua área de estudos.

Como consigo os documentos para realização de Estágio Não Obrigatório?
A Univesp possui modelos do Termo de Compromisso (TCE) e do Plano de Atividades (PAE), o
aluno pode solicitar esses documentos via protocolo. Solicite pelo Sistema de Atendimento ao
Aluno.

Quantas horas de estágio posso fazer por semana?
É permitida até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais por concedente, não
ultrapassando 40 horas totais.
Exemplo: 05 horas de Não Obrigatório mais 03 horas do Obrigatório.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Da carga horária para o estágio.
Qual a carga horária mínima para o Estágio Obrigatório?
A carga horária do Estágio Obrigatório é definida no projeto pedagógico de cada curso. Nos
cursos de Licenciatura, são previstas 400 horas no total, e para os cursos de Engenharias, 200
horas.

Posso realizar dois estágios concomitantemente?
Será permitida a realização de estágios concomitantes, obrigatório e Não Obrigatório ou dois
Não Obrigatórios, desde que não ultrapassem a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas
totais e 30 (trinta) horas por concedente.

Como serão contabilizadas as horas de Estágio Obrigatório? Haverá algum
documento para isso?
Deverá ocorrer o registro das atividades realizadas, incluindo aí, os horários em que houve o seu
desenvolvimento. Deve ser dada atenção especial a estágio em escolar particulares,
especialmente se desenvolverem suas atividades com material previamente preparado
(apostilas, por exemplo), já que se espera que as atividades de gestão da docência
(planejamento, por exemplo), também sejam desenvolvidas. Os documentos para esse registro,
assim como suas devidas orientações, estão disponíveis no espaço reservado ao estágio no AVA.

Quanto tempo poderei ficar estagiando (Estágio Não Obrigatório) em uma mesma
Unidade Concedente?
Conforme a legislação vigente, o período máximo é de 24 meses em uma mesma Unidade
Concedente de estágio.
Obs.: durante todo o estágio, o aluno deverá manter situação “Regular” no Sistema Acadêmico.
Em caso de trancamento, desistência ou conclusão do curso, o estágio deverá ser encerrado.

Sou da turma de Licenciaturas 2014, como são contabilizadas as horas para o meu
estágio?
A soma das atividades ligadas aos projetos integradores mais aquelas atividades desenvolvidas
em estágio, juntas, originarão as 400 horas de estágio, assim distribuídas: Projetos Integradores
(11° ao 16° bimestres) e Atividades Presenciais na escola distribuídas em 4 blocos de 70 horas
em cada.

Poderei realizar a carga horária de 400 horas de estágio em apenas um bimestre
ou semestre?
Não, a carga horária do estágio deve ser realizada por semestre, assim como a entrega dos
documentos.

Do aproveitamento de horas de estágio.
A carga horária de estágio para os alunos que têm direito a cumprimento de uma
carga menor se dará da seguinte maneira:
- Será aberto um formulário para pedido de aproveitamento de estágio, tal como ocorre para os
aproveitamentos de estudo de disciplinas.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
- Para alunos da Licenciatura: a documentação necessária para fazer a solicitação, em caso de já
ter uma graduação, é composta pelo Plano de Ensino das disciplinas de estágio cursadas,
histórico escolar e diploma da instituição anterior.
- No caso de alunos docentes, será preciso o contrato de trabalho ou carteira de trabalho para
comprovar o vínculo docente, ou boletim de contratação publicado no Diário Oficial junto com
o último holerite.
- No caso de alunos de Engenharia: será preciso o contrato de trabalho ou carteira de trabalho
ou contrato social, ou boletim de contratação publicado no Diário Oficial junto com o último
holerite.
Portanto, esses estudantes deverão aguardar a abertura do formulário de aproveitamento,
enquanto providenciam a documentação.

Como devo preencher a quantidade de horas no Termo de Compromisso de
Estágio Obrigatório se já aproveitei uma parte?
- Licenciaturas: as horas restantes serão indicadas no Termo de Compromisso que será emitido
no Sistema.
- Engenharias: o aproveitamento só poderá ocorrer de forma integral.

Como será o abatimento de horas no histórico escolar?
O aluno deve observar quantas horas do total previsto para seu curso já foram abatidas no
histórico escolar até o semestre anterior. Para o 1o semestre de 2019, ele terá que cumprir as
horas restantes.

Como devo abater as horas para disciplinas de estágio?
O aluno deve abater inicialmente as horas para a disciplina de estágio do 1º bimestre; caso possa
abater mais horas, deve atribuí-las ao 2º bimestre.

Quem possui Licenciatura em Matemática e leciona além de Matemática, Física
no Ensino Médio, em escola pública ou particular, pode aproveitar a sua carga
horária nas disciplinas de Estágio para a Licenciatura?
Sim, quem já possui uma licenciatura, conforme preveem as DCNs para a formação de
professores, poderá realizar apenas 300 horas de estágio supervisionado, específico para a nova
formação. O abatimento das 100 horas poderá ser realizado nos períodos indicados no
Calendário Acadêmico.

Eu já trabalho em uma escola particular há seis anos e leciono Física por conta de
outra formação que me permite ter a habilidade na área. Nesse caso, terei que
fazer o estágio ou posso comprovar a experiência na área com o registro de
professor de nível médio?
Sim, como docente, pode haver o abatimento de horas de estágio, atentando a documentação
necessária. O estágio a ser realizado deverá contemplar a formação atual conforme preveem as
Diretrizes Curriculares Nacionais para uma segunda licenciatura.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Como posso aproveitar horas de Estágio Obrigatório nos cursos de Licenciatura e
Pedagogia?
A Univesp divulgará informações antes do período para a entrega da documentação. O
Regulamento de Estágio informa: os estudantes que concluíram uma licenciatura podem reduzir
o cumprimento da carga horária de estágio em até 100 (cem) horas no acompanhamento do
efetivo exercício da docência. Os estudantes que exercem atividade docente regular na
Educação Básica podem reduzir o cumprimento da carga horária do Estágio Obrigatório em até,
no máximo, 200 (duzentas) horas no acompanhamento do efetivo exercício da docência.

Poderei solicitar aproveitamento de horas de estágio nos cursos de Engenharias?
Sim, conforme informações do comunicado de aproveitamento de horas de estágio, o aluno
deverá ter vínculo empregatício, ou ser proprietário, sócio-gerente, em ambos os casos, por 12
(doze) meses ininterruptos, atuando na área do estágio; entregar no ato do pedido de
equivalência, cópia da Carteira de Trabalho (folhas de identificação e do registro profissional) ou
Contrato de Trabalho e/ou Cópia do Contrato Social da organização da qual for proprietário,
acompanhada pela Ficha Cadastral; elaborar o Relatório de Equivalência e entregar uma cópia
deste no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.

Posso fazer estágio nas dependências (laboratório, sala, setor administrativo) da
Universidade?
Não. A Univesp não recebe alunos para estágio interno.

A Iniciação Científica poderá ser considerada como estágio?
A Iniciação Científica não é aceita pela Univesp.

O estudante que em seu trabalho realiza atividades relacionadas com a área do
seu curso pode validar essa atividade como estágio?
Sim, as condições de aproveitamento de horas de estágio estão descritas no

Professores eventuais na rede pública também podem solicitar Aproveitamento
de Horas de Estágio?
Não. Professores eventuais da rede pública não poderão solicitar aproveitamento de horas de
estágio por meio de suas atividades profissionais, pois a redução de carga horária é prevista
apenas para a atividade docente regular.

Cursos de Licenciaturas – Escolas e modalidades previstas para o estágio.
Quem não tem disponibilidade total de tempo para o estágio durante o horário
diurno (das 7h às 17h) pode realizar parte do estágio junto ao EJA à noite?
Sim, o aluno deve-se atentar para o nível das classes (Ensino Médio ou Ensino Fundamental
oferecido no EJA). Outro ponto importante é o referente à disciplina, que deve ser aquela em
que haverá a formação: Biologia, por exemplo, com abordagem curricular que englobe essa
matéria, ainda que seja em curso técnico.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
É possível estagiar em escola técnica (Senai, Senac) em disciplina com conteúdo
de Física em curso técnico profissionalizante?
Sim, mas nas disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio. O desenvolvimento de disciplinas
do currículo da formação profissional é feito, via de regra, de forma diferenciada e com
conteúdo muito específicos e voltados para essa formação, o que prejudicaria a formação ampla
necessária e prevista no estágio curricular.

É possível estagiar em Curso Preparatório para o ENEM/Vestibular em disciplina
com conteúdo da minha área?
Não. O estágio deve ser realizado em classe/turma que desenvolva ensino regular, e não um
curso preparatório. Fica comprometida, portanto, a atuação em cursinhos pré-vestibular,
preparatórios para ENEM e outros concursos, cursos Kumon e de Inglês. A gestão da docência
numa escola de Educação Básica é parte integrante do estágio exigida legalmente.

É possível estagiar no EJA no período noturno?
Sim, desde que seja em disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio e um EJA oficial (não
curso preparatório para exames do tipo supletivo ou ENEM).

O estágio pode ser desenvolvido em escolas municipais que utilizam material
apostilado?
Não, atenção especial ao fato de que, normalmente, as escolas municipais só atuam no Ensino
Fundamental. À exceção de Matemática, os conteúdos de Biologia, Física e Química são
abordados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Caso a escola municipal ofereça séries
no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, a realização do estágio é possível desde que a
disciplina não seja apostilada e siga os demais critérios da Univesp.

As escolas do estado usam o Caderno do Aluno, que é uma apostila. Os alunos
poderão fazer estágio nas escolas estaduais?
O que garante o estágio é a aplicação das atividades práticas inerentes ao seu curso.

Os alunos do curso de Pedagogia podem fazer Estágio Obrigatório na modalidade
EJA - Educação de Jovens e Adultos?
Sim. Serão aceitos os estágios em escolas que oferecem Educação de Jovens e Adultos.

Eu faço Licenciatura em Matemática, posso também estagiar algumas horas em
outras disciplinas, tais como Química, Física ou Biologia?
Não. O estágio é específico para a habilitação pretendida. Deve-se ter inclusive o cuidado de não
realizar a regência apenas no Ensino Fundamental II, dado que a atuação da habilitação se dá,
em maior escala, no Ensino Médio.

Já realizo Estágio Não Obrigatório em uma escola, posso transformá-lo em
Obrigatório a partir deste semestre? Se sim, como fazer?
Sim, você deverá entrar com a solicitação por meio da documentação descrita no regulamento
de Estágio Obrigatório.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Posso fazer o estágio de Educação Infantil em todos os ciclos dessa fase ou devo
permanecer em apenas uma sala?
Sim. Alunos de Pedagogia podem fazer estágio em todos os ciclos.

Outras dúvidas - Estágio
Haverá uma lista de áreas e os locais que os alunos podem estagiar na área de
engenharia?
Não, os alunos devem escolher entre as áreas do curso, concedentes de estágio atuando no
mesmo campo.

Como faço a contratação de seguro próprio?
Verifique na corretora de seguros as opções de seguro de vida individual com os seguintes
objetos: vida, invalidez e acidentes pessoais.

Devo entregar 100h, mas caso consiga fazer apenas 70h, consigo no próximo
semestre fazer as outras 30h e concluir as atividades de estágio desse
semestre?
Não, todas as horas devem ser cumpridas dentro do semestre vigente.

O Estágio Obrigatório em Licenciatura será de observação ou também posso
realizar regência?
Sim, pode realizar a regência.

Estou grávida e a criança nasce durante o estágio. Não conseguirei realizá-lo no
prazo determinado pela Univesp. Como funciona nesses casos?
Você ficará reprovada e deverá cursar a disciplina de estágio posteriormente.

Alunos de licenciatura 2014 que iniciaram o estágio, mas não concluíram, devem
se inscrever em DP de estágio?
Os alunos devem cursar as disciplinas de estágio no período indicado no calendário.

A documentação do estágio para quem é ingressante em 2014 e ainda não enviou,
embora já tenha realizado o estágio, poderão ser enviadas?
A realização prática do estágio somente é válida após a entrega dos documentos. O aluno que
fez o estágio sem a entrega dos documentos, termo de compromisso e outros, não tem validade.

No local onde se pede para preencher o nome do professor mentor da escola
concedente; na escola onde eu pretendo realizar o estágio, nas séries de 6° ano a
9° ano, são 3 professores. Devo colocar o nome dos 3?
Necessário colocar o nome de apenas um professor mentor, que ficará responsável pelo
acompanhamento do seu estágio na escolar.

O tempo para produção do Relatório final poderá ser utilizado na contabilização
de horas de estágio obrigatório?
Não.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Onde encontro informações para elaboração do Relatório Final?
No AVA no momento oportuno será postado informações para confecção do
Relatório Final.

O Relatório final deve ser entregue por disciplina ou por semestre?
O Relatório final deve abordar a pesquisa e a prática das duas atividades do estágio do semestre.

Para o estágio obrigatório em Pedagogia, posso fazer as horas do Estágio
Supervisionado em Educação Infantil ao mesmo tempo do Estágio
Supervisionado em alfabetização?
Você deve realizar o estágio conforme as disciplinas da matriz do curso. Estando essas atividades
no mesmo semestre

Posso realizar o estágio supervisionado de Pedagogia em uma escola de “educação
especial” para crianças surdas?
Sim, sendo educação básica.

Orientações para Aplicação de Prova.
Onde realizar o download da lista de presença para as avaliações presenciais?
O download da lista de presença deve ser feito no SGA, acessando o menu “Polos” (ao lado
esquerdo). Dessa forma o orientador/mediador tem acesso a lista. O login e a senha de acesso
são os mesmos utilizados para acesso do e-mail institucional.

Qual o procedimento quando o aluno não consta na lista de presença da avaliação
presencial?
O aplicador deverá anotar na folha de ocorrência, com o cabeçalho devidamente preenchido, o
nome da disciplina e os dados do aluno, como o número de RA, o nome completo, que irá
realizar prova, solicitando ao aluno que assine a folha de ocorrências na frente de seu nome,
permitindo assim, que o aluno faça a prova.

O aluno não consta na lista de presença?
Para alunos que comparecerem no dia da prova, porém o nome não aparecer na lista, o
orientador deve pegar os dados do aluno, nome completo, RA e disciplinas que irá realizar prova.
Colocar essas informações na lista de ocorrência e solicitar um visto do aluno, e permitir que o
aluno faça a prova.
As alunas em licença maternidade farão suas provas regulares juntamente com os exames dos
demais alunos. Porém a lista de presença será encaminhada ao polo, separada dos alunos
regulares.

Não localizo as provas de hoje no sistema. O que fazer?
As provas para download são disponibilizadas no endereço provas2014.univesp.br a partir das
15h do dia de aplicação.
Para acessá-lo será necessário estar logado com o e-mail institucional.
Para download, sigas as orientações:

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
1-Selecione o Tipo do Polo: CEU, UAB, Parque Tecnológico, etc.
2-Escolha o tipo de arquivo que deseja fazer o download: Prova, Folha de Resposta e Folha de
Ocorrência.
3- Escolha o ano de ingresso da turma que fará a prova, ou DP/ADAP
4-Escolha o Curso
5- Escolha o período: segunda-feira, terça-feira, etc.
6- Selecione as provas.
Lembrar de sair de outras contas de e-mail do Gmail que não sejam da Univesp. Sugestão:
para evitar conflitos de contas de e-mail, usar guia anônima no navegador.

O que deve ser preenchido na folha de ocorrência?
Na folha de ocorrência deve ser preenchido o cabeçalho, registrado o andamento do dia de
prova, ser informado o horário de início e final da prova, se chegou algum aluno atrasado, o
nome dos três últimos alunos a saírem da sala com suas respectivas assinaturas, bem como
quaisquer observações dos alunos sobre inconsistências de questões de prova. A folha não deve
ser rasurada

Como proceder quando o aluno informa que há inconsistências em questões de
prova?
O aplicador da prova deverá reportar à Instituição de duas maneiras, a primeira, anotar o
problema da questão na folha de ocorrência; a segunda, preencher o formulário com o
problema da questão – será enviado por e-mail. Posteriormente a questão será analisada pelo
docente da disciplina e se houver anulação da mesma, haverá uma sinalização de anulação da
questão no gabarito.

Como proceder quando encontro provas desconfiguradas no sistema de
download?
Existem provas específicas que a primeira vista parecem estar desconfiguradas, contudo tais
provas atendem a alunos com algum tipo de deficiência visual, como por exemplo, provas com
fontes maiores atendem somente a alunos com déficit de visão; provas com a extensão *.DOC
atendem somente a alunos com cegueira, que desenvolvem tais provas no computador
devidamente configurado. Portanto, se não há em seu polo alunos com tais características,
deverá utilizar somente as provas tradicionais.

Como reportar a Univesp que necessito de provas em Braille e Libras?
O aluno envia uma solicitação que necessita de prova em Braille ou intérprete de Libras por meio
do Sistema de Atendimento Eletrônico.

Os alunos podem consultar material ou usar calculadora no dia da prova?
A informação sobre a utilização de materiais extras permitidos na prova, como calculadora,
formulário, material de desenho, etc. Está especificado no cabeçalho do caderno de questões e
divulgado no AVA durante a semana de revisão. Caso não haja informação, não será permitida
a utilização de qualquer material.

Perguntas e Respostas para Alunos Univesp
Quais orientações devo passar ao aluno no dia da prova?
O aplicador, no dia da prova, deverá anotar na lousa informações como, horário de início da
avaliação, o tempo permitido de atraso do aluno, o tempo mínimo de permanência, o horário
de término da prova e materiais permitidos. Outras informações devem ser consultadas pelo
aplicador no manual de instruções de aplicação de provas.

Alunos trancados ou desligados podem fazer prova de exame?
Alunos que estejam com status de trancados ou desligados no período de vigência das
disciplinas bimestrais, relativas ao exame aplicado, não têm permissão para realizar a prova.

O que orientar aos alunos Adventistas em relação aos dias de prova?
Alunos sabatistas, que guardam sexta-feira à noite e sábado por conta de questões religiosas,
estão respaldados por lei, e terão um novo dia para realização da prova.
O aluno deverá solicitar via protocolo uma data de aplicação das avaliações e comprovar tal
condição com uma declaração assinada pelo pastor de sua Igreja. Colocar essas informações na
lista de ocorrência e solicitar um visto do aluno, e permitir que o aluno faça a prova.

