E-mail: queroestudar@unochapeco.edu.br
WhatsApp: (49) 3321-8000

GUIA DOS
CALOUROS
Desejamos uma ótima experiência Unochapecó!
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Introdução

Olá! Seja bem-vindo (a).
Estamos muito felizes com a sua chegada.
Você acaba de ingressar na Universidade
Comunitária da Região de Chapecó - a
Unochapecó. Somos uma universidade
comunitária, ou seja, não há um dono, e todos
os recursos que entram na nossa Instituição
são investidos nela mesma e revertidos, por
exemplo, em bolsas de estudo e na promoção
de serviços à comunidade.
A Unochapecó está vinculada à Associação
Catarinense das Fundações Educacionais
(Acafe) e é mantida pela Fundação
Universitária do Desenvolvimento do Oeste
(Fundeste).
Além disso, estamos entre as melhores
universidades do país, segundo avaliação
máxima (5) concedida pelo Ministério da
Educação (MEC). A Unochapecó se tornou a
primeira Universidade do Oeste Catarinense a
conquistar esse feito, o que comprova o seu
padrão diferenciado de excelência. Em 2020,
completamos 50 anos de atuação na região,
com mais de 38 mil profissionais formados, que
fazem a diferença nos espaços em que atuam.
Você vai perceber que um dos grandes
diferenciais da Unochapecó é sua estrutura,
formada por 36 blocos, 167 salas de aula e 143
laboratórios. Um verdadeiro universo de

possibilidades para uma formação completa e
de qualidade.
Nossa Universidade possui mais de 40 cursos
de graduação presenciais e outros 11 na
modalidade a distância. Contamos, também,
com diversos cursos de especialização, seis
programas de mestrado e três de doutorado,
possibilitando a formação continuada aqui
mesmo na nossa região.
A Instituição se destaca, ainda, quando o
assunto é inovação e empreendedorismo. Prova
disso é que em 2019 ficamos no 17º lugar no
Ranking de Universidades Empreendedoras do
Brasil. Espaços como o Parque Científico e
Tecnológico Chapecó@, a Agência de Gestão
da Inovação e a Incubadora Tecnológica da
Unochapecó (Inctech) oferecem a possibilidade
de levar o conhecimento ainda mais longe.
Aqui na Unochapecó você terá uma série de
outras oportunidades, como acesso a
intercâmbios em 37 universidades estrangeiras
e o aprendizado de sete idiomas de forma
gratuita, por meio da plataforma Altissia.
Enfim... são tantas coisas para contar. A partir
de agora, você vai começar a vivenciar essa
experiência. Desejamos que aproveite ao
máximo todas as possibilidades que o
ambiente universitário proporciona. Começa,
agora, um dos períodos mais especiais da sua
vida, ACREDITE! E não esqueça: o
conhecimento é capaz de mudar o mundo.

Assistência Estudantil
A Unochapecó tem uma estrutura pensada para

O Núcleo de Apoio Psicológico e Pedagógico (Napi)

auxiliar seus estudantes.

também está à disposição da comunidade

Na entrada do bloco A, você encontra a Central de

acadêmica. Trata-se de um espaço de acolhimento

Relacionamento, responsável por diversos

e apoio, responsável por realizar ações de

procedimentos da Universidade. É neste espaço, por

acompanhamento psicológico no contexto

exemplo, que você faz a sua matrícula, rematrícula e

universitário. Todos os estudantes da Uno têm

consegue acesso aos documentos necessários

acesso a esse suporte, caso necessitem.

durante sua graduação.

Atendimento: 7h às 21h30

Atendimento: 8h às 12h, 13h30 às 17h30 e 18h30 às 22h

Telefone: 3321-8362 e 3321-8364

Telefone: 3321-8047

E-mail: academico@unochapeco.edu.br

E-mail: napi@unochapeco.edu.br
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Escola de Agrárias
e Ambiente

Curso de Administração (SLO)
Coordenador: Cleberton Franceski
E-mail: direcaoslo@unochapeco.edu.br

TODOS OS CURSOS DA UNOCHAPECÓ ESTÃO
VINCULADOS A SEIS ESCOLAS DO CONHECIMENTO

Curso de Agronomia
Coordenador: Fábio José Busnello

Curso de Ciências Contábeis (Chapecó)

E-mail: agronomia@unochapeco.edu.br

Coordenadora: Daniela Didomenico
Provin

Curso de Ciências Biológicas

E-mail: contabeis@unochapeco.edu.br

Coordenador: Marcos Vinicius Perini
E-mail: biologia@unochapeco.edu.br

Curso de Ciências Contábeis (SLO)
Coordenador: Raphael Maritini

Curso de Medicina Veterinária

E-mail: direcaoslo@unochapeco.edu.br

Coordenadora: Luciana Faccio
E-mail: veterinaria@unochapeco.edu.br

Curso de Ciências Econômicas
Coordenadora: Bruna Furlanetto

Escola de Comunicação
e Criatividade
Curso de Design
Coordenador: Henrique Telles Neto

E-mail: economia@unochapeco.edu.br
Curso de Relações Internacionais
Coordenador: Luiz Henrique Maisonnett
E-mail: rel_internacionais@unochapeco.edu.br

E-mail: design@unochapeco.edu.br
Curso de Gastronomia

Escola de Humanidades

Coordenadora: Simone Fátima
Mascarello Cervini
E-mail: gastronomia@unochapeco.edu.br
Curso de Jornalismo
Coordenadora: Angélica Lüersen
E-mail: jornalismo@unochapeco.edu.br
Curso de Moda
Coordenador: Fabio Daniel Vieira
E-mail: moda@unochapeco.edu.br
Curso de Produção Audiovisual
Coordenador: Franscesco Flávio da Silva
E-mail: audiovisual@unochapeco.edu.br
Curso de Publicidade e Propaganda
Coordenador: Hilario Junior dos Santos
E-mail: publicidade@unochapeco.edu.br

Curso de Artes Visuais
Coordenadora: Marcia Moreno
E-mail: artes@unochapeco.edu.br
Curso de Direito (Chapecó)
Coordenador: José Jacir Victovoski
E-mail: direito@unochapeco.edu.br
Curso de Direito (SLO)
Coordenador: Alex Copetti
E-mail: direcaoslo@unochapeco.edu.br
Curso de Letras - Português/Inglês
Coordenadora: Marcia Ione Surdi
E-mail: letras@unochapeco.edu.br
Curso de Música
Coordenador: Gustavo Pereira Malfatti
E-mail: musica@unochapeco.edu.br

Escola de Gestão
e Negócios

Curso de Pedagogia
Coordenadora: Suzi Laura da Cunha

Curso de Administração (Chapecó)
Coordenadora: Gilseli Aparecida Molozzi
E-mail: adm@unochapeco.edu.br

E-mail: pedagogia@unochapeco.edu.br
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Escola Politécnica

Escola de Saúde e Vida

Curso de Arquitetura e Urbanismo

Curso de Educação Física

Coordenadora: Paula Batistello

Coordenador: Felipe Corbellini

E-mail: arq_urb@unochapeco.edu.br

E-mail: edfisica@unochapeco.edu.br

Curso de Ciência da Computação

Curso de Enfermagem

Coordenador: Sandro Silva de Oliveira

Coordenadora: Karen Cristina Kades Andrigue

E-mail: computação@unochapeco.edu.br

E-mail: enfermagem@unochapeco.edu.br

Curso de Engenharia Civil

Curso de Farmácia

Coordenadora: Gabriela Schneider

Coordenadora: Adriana Gasparetto Soletti

de Sousa Bottega

E-mail: farmacia@unochapeco.edu.br

E-mail: civil@unochapeco.edu.br
Curso de Fisioterapia
Curso de Engenharia de Alimentos

Coordenadora: Indiamara De Oliveira Flores

Coordenadora: Micheli Zanetti

Dal Magro Silvani

E-mail: alimentos@unochapeco.edu.br

E-mail: fisioterapia@unochapeco.edu.br

Curso de Engenharia de Produção

Curso de Medicina

Coordenadora: Elisangela Pinheiro

Coordenador: Juliano Brustolin

E-mail: producao@unochapeco.edu.br

Coordenadora Adjunta: Mayra Zancanaro
E-mail: medicina.acs@unochapeco.edu.br

Curso de Engenharia Elétrica
Coordenador: Ademar Tibola

Curso de Nutrição

E-mail: eletrica@unochapeco.edu.br

Coordenadora: Fernanda Grison Confortin
E-mail: nutricao@unochapeco.edu.br

Curso de Engenharia Mecânica
Coordenador: Everton Rafael Breitenbach

Curso de Odontologia

E-mail: mecanica@unochapeco.edu.br

Coordenadora: Georgia Verardi Anchieta
E-mail: odontologia@unochapeco.edu.br

Curso de Engenharia Química
Coordenadora: Rubieli Carla Frezza Zeferino

Curso de Psicologia (Chapecó)

E-mail: engquimica@unochapeco.edu.br

Coordenadora: Maria Carolina da Silveira Moesch
E-mail: psicologia@unochapeco.edu.br

Curso de Sistemas de Informação
Coordenadora: Monica Tissiani De Toni

Curso de Psicologia (SLO)

E-mail: sistemas@unochapeco.edu.br

Coordenador: Tiago Luz Pereira
E-mail: direcaoslo@unochapeco.edu.br

BOLSAS E
AUXÍLIOS
ESTUDANTIS

BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS
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Nós sabemos o quanto cursar uma graduação é um
sonho,

tanto

pessoal

quanto

familiar.

Mas

para

realizá-lo, muitas pessoas precisam de uma ajuda
financeira para custear as mensalidades. Por isso, a
Unochapecó disponibiliza uma série de modalidades de
incentivo para os cursos de graduação, que abatem em
parte ou no valor total da mensalidade. O benefício
pode ser de 100%, 50% ou 25%.
Para solicitar bolsa de estudo, o acadêmico deve
acompanhar

atentamente

a

abertura

dos

editais

específicos disponibilizados a cada semestre pelo
Setor de Bolsas de Estudo, Benefícios e Créditos
Estudantis da Unochapecó. São modalidades de bolsas
com recursos próprios, do governo estadual e também
federal. Cada edital possui um perfil diferente, por isso
é necessário que você acesse cada um deles para
verificar qual se encaixa com sua necessidade.
Mas fique tranquilo! Sempre que houver uma nova
abertura de edital, divulgaremos em nossos canais
oficiais (site, Facebook e Instagram) para você não
perder os prazos para envio das documentações
necessárias. A Universidade fará a conferência desses
documentos para selecionar os beneficiados.
Além da bolsa graduação, a Unochapecó também
disponibiliza outras alternativas para desconto nas
mensalidades. São bolsas de apoio à pesquisa, bolsa de
apoio à extensão e bolsa cultural. Todas as informações
sobre cada uma delas podem ser encontradas no link

unochapeco.edu.br/bolsas.
https:
//www.unochapeco.edu.br/bolsas
Outras

oportunidades

para

acesso

à

graduação

disponíveis na Universidade são as modalidades de
crédito

educacional

e

financiamento

estudantil.

Trata-se de um importante auxílio para o pagamento
das mensalidades, com juros extremamente baixos.
Você pode acessar o Bradesco Universitário, CredIES e
CredIESUno.
São muitas alternativas, não é mesmo? Se você quer
saber mais sobre cada uma delas, ou tirar suas dúvidas,
basta acessar o site da Unochapecó ou entrar em
contato diretamente com o Setor de Bolsas de Estudo,
Benefícios e Créditos Estudantis da Unochapecó. O
telefone

é

o

(49)

3321-8252

e

o

e-mail

é

o

bolsas@unochapeco.edu.br. O horário de atendimento
ao público é das 7h às 21h30. Contamos também com
um e-book especial de Bolsas, explicando direitinho
tudo que você precisa saber sobre o assunto.

DCE
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Desde que a Unochapecó foi criada, ainda na década de
1970, a Universidade conta com a representação estudantil,
por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE). O DCE
é um espaço aberto para discussão de temas que são do
interesse da categoria dos estudantes, congregando, para
isso, os Centros Acadêmicos (CA’s) de cada curso. A
diretoria do DCE é composta por membros de diferentes
cursos e é eleita a cada dois anos, por meio de eleições.
Além de ser esse espaço de representação dos estudantes,
na sede do DCE é possível realizar cópias, impressões e
digitalizações por um preço baixo. Também, por meio do
DCE, é possível solicitar a Carteira Nacional do Estudante,
que tem validade em todo o país e pode ser usada em vários
estabelecimentos para pagamento de meia entrada, como

Biblioteca

eventos culturais e esportivos.

A Biblioteca Prof.ª Oneida Belusso, da Unochapecó, é um
dos espaços mais visitados da Universidade e é a maior da
região. O acervo é composto por 74 mil títulos e 133 mil
exemplares, divididos em livros, periódicos, monografias
produzidas na Instituição, jornais, obras de referências,
entre outros. Todo esse acervo está disponível para acesso
dos estudantes.

Além dos livros, também é possível fazer empréstimos de
materiais, na Biblioteca das Coisas. Se acaso chover e você
estiver sem seu guarda-chuva, por exemplo, é só ir até a
biblioteca pegar um emprestado. O mesmo pode ser feito
com

outros materiais, como calculadoras científicas e

chromebooks.

Para empréstimo de materiais, é preciso ter em mãos a
carteirinha de estudante, que você recebe durante sua
matrícula, ou um documento com foto. Já a devolução do
livro pode ser feita de duas formas. Diretamente no balcão
da Biblioteca, ou por uma simples caixinha, localizada em
frente ao espaço. Para isso, basta inserir o livro e aguardar
a confirmação da devolução por e-mail. Todo o processo
será filmado para segurança do aluno.

Além

dessa

iniciativa,

a

Biblioteca

da

Uno

vem

ressignificando e mudando o olhar dos estudantes com o
conhecimento. Por isso, o espaço abriga outras atividades,
como eventos culturais que estimulam o hábito da leitura.
São promovidas, ainda, exibições de filmes e seriados da
Netflix, e até mesmo uma montagem coletiva de um
quebra-cabeça, rompendo a ideia de que o conhecimento
está guardado apenas dentro dos livros. Na Uno ele se
espalha por todos os lugares.
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A Unochapecó investe em meios

aplicativo, que pode ser baixado

tecnológicos para facilitar o contato da

gratuitamente na Google Play para Android

comunidade acadêmica com a Universidade.

e no AppleStore para iOS.

A plataforma Minha Uno possibilita o

Nesse ambiente virtual, é possível realizar

acompanhamento de todo desempenho do

diversas ações, como acessar o calendário

aluno nas disciplinas, acesso a materiais,

acadêmico, as atividades exigidas pelos

notificações sobre editais, bolsas,

professores, o desempenho e notas do

possibilidades de renegociação, inscrição

semestre. Também é possível realizar as

de estágios e muito mais.

entregas de trabalhos e testes em sala de

O acesso à plataforma é feito pelo site da

aula em formato de quiz, para reforçar

Instituição, em: uno.edu.br/minhauno/.

conteúdos. Na Minha Uno, os estudantes

* Seu login e senha são os mesmos criados por
você no momento de inscrição no vestibular.

ainda têm acesso à situação financeira, à

https:/ www.unochapeco.edu.br/minhauno/

biblioteca virtual, a notícias e aos avisos
sobre a Universidade. Para você que está
chegando, a plataforma também oferece um
serviço para se localizar dentro da
Universidade: É o Localize-se. Com ele, é
possível traçar a rota com base na sua
localização e o bloco onde você precisa
chegar. Ou seja, a Minha Uno será sua

Caso preferir utilizar pelo smartphone, o

grande companheira no período em que

Minha Uno também está disponível em

estiver na Unochapecó.

Mas qual
a senha do
wi-fi?

Com certeza essa é uma das primeiras
coisas que você vai querer saber. Para se
conectar, basta encontrar a rede "Wi-fi Uno"
e inserir a senha unochapeco. Faça o login
com seu usuário e senha usado para
acessar a "Minha Uno". Se a página de
autenticação não abrir automaticamente,
acesse o site: somo.unochapeco.edu.br
utilizando seu navegador de internet. Você
precisará realizar a autenticação apenas
uma vez por semestre.
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LOCOMOÇÃO
A empresa que faz o transporte público

Ficou com alguma dúvida? Este é o

urbano na cidade de Chapecó é a Auto Viação

whatsapp da Auto Viação para você

Chapecó. Atualmente, a passagem para

tirar suas dúvidas (49) 8825-4929.

estudante custa R$1,10. Para pagar esse
valor, é necessário fazer a carteirinha de

Se você mora em outra cidade, há

estudante na empresa. Para adquiri-la, você

muitas empresas que fazem o

precisa comprovar que é acadêmico, tendo

transporte até a Uno. A Universidade

em mãos RG, CPF, comprovante de residência

conta com um estacionamento

e o atestado de frequência da Universidade.

específico para abrigar todos esses
veículos, enquanto aguardam os

A solicitação é feita pessoalmente no balcão

estudantes em aula. Para quem vem de

de atendimento da Auto Viação Chapecó,

carro, a Unochapecó também possui

localizada Rua Nereu Ramos, 287 - Centro. O

espaços de estacionamento, próximos

horário de atendimento é das 8:30 às 11:30 e

aos diferentes blocos.

12:30 às 17:30, de segunda a sexta.
Ao fazer amigos ou conhecidos durante
Assim que receber sua carteirinha, você

as aulas, você pode garantir ainda uma

poderá carregá-la. Para fazer isso, basta ir

carona ou até mesmo a divisão do valor

na empresa ou em um ponto de recarga e

em aplicativos de transporte.

colocar os créditos.
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ESTABELECIMENTOS
PRÓXIMOS
Para facilitar sua vida, reunimos alguns contatos e endereços de
estabelecimentos próximos à Unochapecó, como restaurantes, farmácias
e supermercados. Nunca se sabe quando vai precisar, não é mesmo?

Central do Xis (R. Rouxinol, 107 - Efapi,
Chapecó - SC, 89809-630) 49 33228445
Churrascaria e Pizzaria Italianíssima (R.
Cunha Porã, 334E - Efapi, Chapecó - SC,
89809-556) 49 998011283
Restaurante Bom Sabor (R. Cunha Porã, 529 Efapi, Chapecó - SC, 89809-700) 49
991233400
Supermercado Moura (Av. Atílio Fontana,
5756 - Efapi, Chapecó - SC, 89809-509) +49
33286520
Mercado e Açougue Sabor do Sul ( R. São
Miguel do Oeste, 373 - Efapi, Chapecó - SC,
89809-550) 49 33285353
Mercado Maravilha (R. Cunha Porã, 1833 Efapi, Chapecó - SC, 89809-500)
+554933312150
Cia Latino Americana de Medicamentos
(Avenida Senador Atilio Francisco Xavier
Fontana 2730, SC) 49 33296796
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MORADIA
Se você pensa em morar em Chapecó e próximo à Universidade, o
melhor bairro é a Efapi. Mas, com as possibilidades de locomoção,
nada impede de residir no Centro ou em outros bairros da cidade.
Muitas imobiliárias possuem condições especiais para estudantes,
como receber a chave do seu AP ou casa um dia após o
fechamento do contrato. Seu futuro está começando! Reunimos
alguns contatos para lhe ajudar nesse momento.

Pensão para estudantes Dora (R. Palmitos, 268-D - Efapi,
Chapecó - SC, 89809-600) 49 99818-3295
Sim! Imóveis (R. Garças D, 613 - Efapi, Chapecó - SC,
89809-621)
Zezak & Dal Berto (Av. Sen. Atilio Fontana, 4079, E - Efapi,
Chapecó - SC, 89809-510) 49 33298454
Conquista Imóveis (AV. SEN, Av. Atílio Fontana, 2545 - Efapi,
Chapecó - SC, 89809-505) 49 33286670
Realizar Imóveis (Avenida Senador Atílio Fontana, 4127E Efapi, Chapecó - SC, 89809-509) 49 33284309
Portal Imóveis (Parque das Palmeiras, Chapecó - SC,
89803-567) 49 991608001
Nostra Casa (R. Quintino Bocaiúva, 72 - Centro, Chapecó - SC,
89801-080) (49) 3321-1700
Santa Maria Imóveis (Av. Fernando Machado 1230-D e Rua Rio
de Janeiro 154-E) (49) 9 9964-7744
Firme Imobiliária (R. Rio de Janeiro, 109E - Centro, Chapecó SC, 89802-230) (49) 2049-2000
Casa Imóveis ( Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 131 D - Centro,
Chapecó - Sc) (49) 3319-8100
Imobiliária Markise (Av. Getúlio Dorneles Vargas, 182N Centro) (49) 2049-7000
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Aproveite a Uno
Entrar no ensino superior é uma experiência muito diferente de tudo que você já viveu. Estar na
Universidade é mais do que dar o primeiro passo para sua carreira profissional, é vivenciar
novas possibilidades, conhecer pessoas que marcarão a sua história. Então, além de estudar,
temos algumas dicas para lhe passar.

Sempre que precisar de um local diferenciado
para estudar ou descansar, vá até o Jardim das
Artes. O ambiente é localizado bem ao centro da
nossa Instituição e disponibiliza mesas e
cadeiras, além de tomadas para carregar seu
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celular ou notebook. Mais do que isso, o Jardim
das Artes é um espaço descontraído por ser
totalmente arborizado e por reunir obras de arte
que já fazem parte da história da Unochapecó.
Sempre que estiver neste local, experimente olhar
se há bandeiras de diferentes países hasteadas.
Isso quer dizer que a Uno está recebendo um
visitante daquele país.

Além do Jardim das Artes, a Unochapecó conta
com outros espaços bem arborizados para
descanso e estudo, próximo ao bloco G e ao
bloco R. E claro, você poderá encontrar bancos
espalhados por todos os espaços da
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Universidade também.

A conhecida “Árvore do Pensamento” é ponto de
referência na Unochapecó. Localizada em frente
ao bloco A, a árvore tem sua trajetória construída
junto com a Universidade. Ela foi plantada na
década de 90 e seu entorno é um lugar especial
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para apresentações culturais, mostras de
trabalhos e, principalmente, receber todo tipo de
pensamento. Seja no intervalo de uma aula,
sozinho ou com toda a turma, para colocar as
ideias e os papos em dia.
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A Academia de Musculação da Unochapecó é
um projeto de extensão vinculado ao curso de
Educação Física, e atende funcionários,
acadêmicos da Universidade e comunidade
externa. Informações sobre valores, horários de
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atendimento e formas de ingresso podem ser
obtidas na Diretoria de Extensão.
Contato: musculacao@unochapeco.edu.br

A Clínica Escola da Unochapecó abrange
atendimentos à comunidade em diversas
áreas da saúde. Os atendimentos na Clínica
Integrada de Saúde da Unochapecó são
agendados previamente. O agendamento
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pode ser feito presencialmente, por telefone,
e-mail e aplicativo.
E-mail: clinicaintegrada@unochapeco.edu.br
Telefones: (49) 2049-8459 e (49) 3321-8393

DESEJAMOS UMA
ÓTIMA EXPERIÊNCIA
UNOCHAPECÓ!

