GUIADE
BOLSOPARA
CALOUROS

Étão bom

t er você

AQUI

Te damos as boas-vindas
mostrando um pouquinho da
Universidade que vai fazer parte
dos próximos momentos
importantes da sua vida e carreira!

É normal se sentir um pouco

É normal se sentir um

pouco perdido com tantas
perdido no campus com

Tente explorar ao máximo
todos os diferenciais que

antas novidades, mas calma, novidades, mas calma,

preparamos para você.

você tem tempo pra

Aproveite a estrutura da

você tem tempo pra

proveitar tudinho da melhor aproveitar tudinho da
maneira possível!melhor maneira possível!

biblioteca, laboratórios,
espaços de convivência e
integração, academia, e ainda,
as oportunidades de pesquisa,
extensão e intercâmbio que
proporcionam experiências
fora da sala de aula.

CA
LEN
DÁ
RIO
ACA
DÊ
MI
CO

Feriados, recessos,
datas de início e
encerramento das

Você vai receber por e-mail o link

atividades... Tudo isso

de acesso e senha para logar no

você encontra no
Calendário Acadêmico,
disponível em
univille.br/caa.

Univille Educa. Acesse com o
número de matrícula (login) e senha
informada. Consulte documentos,
contratos, boletos e outros.

MEU
ESPAÇO
Enturma

Enviamos via e-mail os
comunicados institucionais!
Então acesse-o com frequência para
No topo do site univille.br faça

não perder nenhuma novidade e

login para consultar horários e

avisos importantes. É possível fazer

materiais de aula (disco virtual),

o redirecionamento para sua caixa

disciplinas do semipresencial,

de e-mails pessoal.

solicitar 2ª chamada de prova e

Dúvidas? Fale com
suporteti@univille.br

muito mais.

Quer emitir a 2ª via de um

APP
UNIVILLE
Na palma da mão você
verifica os horários de aula,
notas e faltas, solicita
declarações e documentos,
faz download de arquivos
disponibilizados pelo
professor, emite boletos e
muito mais.
Disponível para Android e iOS

boleto, solicitar documentos
ou declarações, pedir
revisão de prova ou outros?
Você pode solicitar alguns
serviços online ou procurar
a Central de Atendimento
Acadêmico que é
responsável por serviços
acadêmicos e financeiros.
Acesse o portal
univilleeduca.univille.br
e consulte!

DIA
ADIA
NA
UNI
VER
SIDA
DE

ESTUDE
EPESQUISE
ONLINE

EMPREENDE
DORISMO
EINOVAÇÃO

Com seu login e senha é possível ter

Você sabia que a Univille possui um

acesso aos títulos das grandes editoras
na Biblioteca Virtual para estudar de
onde quiser, utilizando qualquer
dispositivo móvel. Bacana né?

Acesse agora mesmo
univille.br/bibliotecavirtual

Parque de Inovação Tecnológica
dentro do campus Joinville? Sim, uma
baita oportunidade para a geração
de empreendimentos inovadores.
Fique por dentro dos
detalhes: inovaparq.com.br
@inovaparq

inovaparq

ECOMO
FAZER
PARTE
DISSO?

Participando de

pessoas. Assim, você

programas e

aproveita ao máximo o

projetos de

seu curso e vivencia na

pesquisa e

prática o que aprende em

extensão,

sala de aula.

exercendo
ativamente o
compromisso que
a Universidade
possui com as

Se interessou?
Mais detalhes na
coordenação do seu curso
ou na Extensão
Universitária (sala B 117).

voluntário em projetos que
geram resultados positivos

Entenda
porque
somos uma

UNI
VERSI
DADE
COMU
NITÁ
RIA

para o desenvolvimento e
crescimento social, econômico
e cultural da sociedade.
Não temos fins
lucrativos e

Você alia teoria à prática

reinvestimos

durante os estudos, conhece

todos os nossos

a realidade da comunidade e

resultados em

estará pronto para novos e

ensino, pesquisa

importantes desafios.

e extensão.
Oportunizamos a
sua participação
como bolsista ou

APOIO
AOESTUDANTE
A nossa Central de Relacionamento com o
Estudante pode te ajudar a percorrer a vida
acadêmica de forma mais leve!
Oferece orientação pedagógica e

BOLSASDE
ESTUDO

psicológica; apoio ao Estágio e
Empregabilidade; projeto de inclusão de
pessoas com deficiência, reforço na área de
exatas e humanas e outros.

Oferecemos possibilidades de bolsas de
estudo e crédito universitário para uma
forcinha no pagamento das mensalidades.
ProUni • UniEdu • CredIES

Vá até a sala 3 do bloco B e
saiba mais! univille.br/cre

Conheça os critérios: univille.br/bolsas

Algumas atividades de
ensino e aprendizagem
Ouviu falar
sobre o ensino

SEMI
PRE
SEN
CIAL?

Entenda o que é:

acontecem em

O semipresencial é uma

ambiente virtual, na

modalidade de ensino

modalidade

que oportuniza a você

semipresencial, por

mais autonomia para

meio de tecnologias

estudar e construir o

digitais, com utilização
de recursos didáticos e
acompanhamento dos
professores no dia e
horário de aula, em
tempo real.

seu próprio
conhecimento.

TROTE
NÃO
A Univille realiza outras
atividades de integração com
as turmas para que você se
divirta, conheça seus
veteranos e faça novos
amigos.

VEMDE
CARROOU
MOTO?
Procure a Estapar e faça
sua credencial de
acadêmico. Caso tenha
bicicleta basta retirar uma
chave na Portaria I. É
rapidinho e ajuda a proteger
seu parceiro de idas e vindas

Acompanhe @univille nas

à Universidade. A Estapar

redes sociais e participe!

fica próxima ao Pórtico I.

PES
QUISA
DO
INGRES
SANTE

E como
faço minha

REMA
TRÍCULA
Fique atento aos cronogramas para
solicitar sua rematrícula online para o
próximo semestre/ano letivo. Basta

Está disponível (Meu Espaço) a Pesquisa do

acessar univilleeduca.univille.br e

Ingressante. É rapidinho, preenche lá, por

seguir o passo a passo.

favor? É importante pra te conhecermos
um pouco melhor!

Dúvidas? Fale com
caa@univille.br

Mas não é nem metade das
possibilidades que te esperam
aqui todos os dias.
Prepare-se para o início das
aulas e aproveite!

Bastante informação, né?

Turmas de Gastronomia: 10/02
Demais cursos: 17/02
Mais detalhes no Calendário
Acadêmico em univille.br/caa

/univille
univille@univille.br

@univille
(47) 98836.7106

