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Separamos algumas informações pra 
facilitar o seu dia a dia durante a jornada 
acadêmica.

E uma dica: salve este documento, pois 
você provavelmente vai consultar 
algumas vezes

Olá, começamos mais um ano letivo, 
então se você é calouro ou veterano, 
seja bem-vindo!
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Universidade
Comunitária,
o que é? 

A Univille não tem fins lucrativos e reinveste 
todos os seus resultados em ensino, pesquisa 
e extensão. É por isso que somos comunitária e 

oportunizamos sua participação como bolsista ou 

voluntário em projetos que geram resultados 

positivos para o desenvolvimento e crescimento 

social, econômico e cultural da sociedade.  

Ao participar de programas e projetos de 
pesquisa e extensão, você alia teoria e prática
durante os estudos, conhece a realidade da 

comunidade e estará pronto para novos e 

importantes desafios.

Peça mais informações na coordenação do seu curso
ou Assessoria da Proex (Bloco Administrativo) 

Universidade
Comunitária,
o que é? 



Vivências
para seu Futuro 

Explore ao máximo todos os 

diferenciais e oportunidades 

que a Universidade te oferece.  

Conheça os projetos de 

pesquisa e extensão, as 

oportunidades de intercâmbio 

e as vivências práticas nos 

laboratórios.   

Frequente a biblioteca, a cantina e 

os espaços do campus... afinal, as 

experiências são múltiplas e você 

pode adquiri-las dentro e fora da 

sala de aula.   



Comunicados
Institucionais 
Enviamos via e-mail os avisos 
importantes, então acesse-o com 

frequência para não perder nada.

É possível fazer o redirecionamento 

para sua caixa de e-mail pessoal, caso 

queira centralizar suas mensagens. 

Facilitando
o dia a dia
Pra ficar por dentro de todas as datas 
importantes, você pode consultar o 

Calendário Acadêmico com marcação 

dos feriados, recessos, datas de início e 

encerramento das atividades e muito mais.  

Basta acessar:

que o documento está disponível

para consulta.



Portal
do Aluno 

Você deve receber por e-mail (o mesmo 

cadastrado no ato da matrícula) um link de 

acesso e senha para acessar o Portal do Aluno. 

O login será o seu número de matrícula e na 

plataforma você terá acesso a diversas 

informações do seu dia a dia acadêmico.  

Horários e materiais de aula; 

Documentos e declarações; 

Revisão de prova; 

Emissão de 2ª via do boleto;  

Entre outros...  

Portal
do Aluno 



Apoio ao
Estudante 

Podemos auxiliar você a encontrar 

oportunidades de estágio durante a 

jornada acadêmica ou caso precise de 

atendimento psicológico. 

E se estiver com dificuldade em alguma 

disciplina e precisar de aulas de reforço, 

procure a coordenação do seu curso. 

Apoio ao
Estudante 

Dê uma passadinha na Proex
e saiba mais.



Bolsas
de Estudo 

Estude e
Pesquise On-line 

Oferecemos possibilidades de bolsas de estudo, 

crédito universitário e programa de incentivos 
da Univille. Conheça as opções e encontre a 

melhor para ter uma forcinha no pagamento da 

sua mensalidade. Mais detalhes em:

Com seu login e senha é possível acessar a 

Biblioteca Virtual e ter disponível títulos de 

grandes editoras para estudar de onde quiser, 

utilizando inclusive seu celular. Bacana né? 

Experimente. Basta acessar:



Inovação Curricular
e Pedagógica 

Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre, 

mas basicamente é uma atualização e 
flexibilização das matrizes curriculares e que 

oportuniza termos na mesma turma, estudantes 

de diferentes cursos e séries, o que certamente 

enriquece as discussões e troca de experiências.  

Além disso, estão previstas vivências na extensão 
universitária que proporcionam o contato direto 
com as necessidades da comunidade, núcleos 

comuns, disciplinas compartilhadas e 

metodologias de ensino e aprendizagem 

diversificadas.  

Você faz a sua jornada na Univille, então aproveite 

ao máximo as oportunidades para vivenciar as 

melhores experiências da sua futura carreira! 

Inovação Curricular
e Pedagógica 



Acompanhe nossas redes sociais
e fique por dentro de tudo

Empreendedorismo
e inovação 

Aqui as ideias são levadas a sério. No campus 

de Joinville tem um Parque de Inovação 
Tecnológica, conhecido como Inovaparq. E 

em São bento do Sul, a parceria com a 

Incubadora Tecnológica ITFetep. 

Excelentes oportunidades para a geração de 

empreendimentos inovadores.

Empreendedorismo
e inovação 

@univillesbs /univillesbs 



Trote não!

A Univille realiza outras atividades 
de integração com as turmas, para 

que você se divirta, conheça 

estudantes de outros cursos e séries 

e faça uma troca de experiências
bem bacana!

Acompanhe @univillesbs
nas redes sociais e participe!  



Basta acessar

e seguir o passo a passo.

Chegou a hora
de rematricular? 

É sempre bom ficar atento aos 

prazos do cronograma para 
solicitar sua rematrícula on-line a 

cada próximo semestre/ano letivo.  

Chegou a hora
de rematricular? 

Se tiver dúvidas, fale com

nossa equipe: caa@univille.br 



Acompanhe nossos canais e fique por 
dentro de tudo. 

E não para por aí... Sempre trazemos 
novidades e possibilidades para te 
preparar para um futuro profissional!  

/univillesbs 
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