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O incansável compromisso de oferecer educação de
qualidade, focada na formação acadêmica sólida,
inovadora e com alto índice de empregabilidade dos
alunos no mercado de trabalho, faz da Una uma das
principais instituições de ensino superior de excelência
do país.
Só para dar uma ideia, entre todas as instituições de
ensino superior privado do Brasil, é a Una que
oferece o 3º melhor curso de Engenharia de Produção
e o 5º melhor curso de Sistemas de Informação.
Somos também a melhor instituição de ensino
privado de Belo Horizonte. Em outras localidades de
Minas Gerais, mais destaques.

+Quali
dade

de
ensino

A Una é a mais qualificada instituição de ensino de
Betim e de Contagem, na Região Metropolitana da
capital; a mais bem avaliada instituição de
ensino privado de Uberlândia, no Triângulo Mineiro;
e o melhor centro universitário privado do
centro-oeste mineiro.
Esse status diferenciado, de alto impacto e relevância
no ranking nacional da educação superior privada, foi
conquistado novamente pela Una após a divulgação
do Índice Geral de Cursos (IGC), em dezembro de 2018,
pelo Ministério da Educação (MEC – ENADE 2017).

Esse índice é o mais importante indicador de
qualidade para o ensino superior no Brasil.

+Emprega

bilidade nomercado
O resultado do IGC é uma nota que varia de 1 a 5 e
avalia o projeto acadêmico, a infraestrutura e o
desenvolvimento dos alunos. E a Una, mais uma vez,
foi classificada com nota 4, o que só reforça nosso
compromisso em oferecer a melhor e mais moderna
metodologia de ensino para formar não só grandes
profissionais, mas cidadãos preparados para
contribuir, cada dia mais, com nossa sociedade.
Contamos com mais de 50 cursos de graduação, entre
bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica.
Vários deles são ranqueados no Guia do Estudante da
Editora Abril (com 110 estrelas na edição 2017 do Guia)
e no Ranking Universitário Folha de São Paulo (RUF).
Além disso, o nosso Programa de Pós-Graduação
oferece mais de 60 cursos de especialização e 2
mestrados nas áreas de Administração e Gestão
Social, Educação e Desenvolvimento Local, ranqueados
entre os Melhores do Brasil pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Na Una, além da oportunidade de se formar em uma das
mais qualificadas instituições de ensino superior do país,
o aluno tem facilidade de acesso a financiamentos e
retorno garantido do investimento com a comprovação
do alto índice de empregabilidade no mercado de
trabalho.

Aqui na Una, tudo isso é pra você!

+
Vo
cê
na
Una

+Ulife
O portal Ulife Aluno é a área restrita do aluno. O acesso
se dá pelo Registro Acadêmico (RA) e pela senha.
Neste portal, é possível ter acesso a diversas solicitações.
Para verificar, acesse Ulife Aluno > Menu > Serviços >
Solicitações On-line e busque a solicitação desejada.

Acompanhamento de solicitações
O acompanhamento poderá ser realizado pelo acesso ao
Portal Ulife > Serviços ao aluno > Solicitações On-line >
Solicitações realizadas.

+Situação

Financeira

Você pode visualizar sua situação financeira na
instituição acessando Ulife > Menu > Financeiro.
Todos os títulos em aberto, pagos e baixados estarão
disponíveis nesse mesmo acesso.

+Confirmados
Horários
Para ter acesso aos horários confirmados, acesse Ulife >
Menu > Vida Acadêmica > Horários > Confirmados.
Caso alguma das disciplinas de seu módulo
regular não conste como confirmada, abra uma
solicitação de Rematrícula - Solicitação.

+Notas e
Faltas

Para acessar suas notas e faltas, acesse Ulife > Menu >
Vida Acadêmica > Notas/Faltas e selecione a disciplina.
Caso tenha alguma dúvida quanto ao lançamento de
notas ou faltas, entre em contato com o professor da
referida disciplina.

+LAI
No âmbito da dimensão Projeto de Vida do Ecossistema
Ânima de Aprendizagem, o LAI é a disciplina voltada para
o desenvolvimento de soft skills - competências para
o século XXI, para a preparação do desenvolvimento do
seu projeto de vida e para construção de carreira com
propósito.

+LAIV
O LAIV é uma plataforma gamificada que dá suporte à
disciplina LAI. Ela é composta por seis trilhas que
correspondem a cada competência trabalhada e conta
com vídeos, textos e atividades para auxiliar o
desenvolvimento do projeto de vida do aluno.
O LAIV é um programa que ajuda o aluno a planejar o seu
projeto de vida. A disciplina é oferecida no primeiro
semestre e, ao concluir o cronograma, o aluno terá que
apresentar o projeto desenvolvido durante as aulas.
Para acessar o LAIV, entre em Ulife > Menu > Vida
Acadêmica > LAIV

+Biblioteca
Usuário

Material

Prazo

Quantidade

Alunos de
pós-graduação e
professores

Livros*

15 dias

5

Colaboradores
Grupo Ânima

Livros*

7 dias

2

2h

2

2 dias

2

Obras de
referência

Consulta
local

-

Obras
literárias

15 dias

5

TODOS

Livros para
Consulta
Interna
Materiais
especiais
(CD, DVD)

*Os livros do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde são emprestados por
5 dias corridos.

Retirada de material
No ato da retirada de qualquer material, os usuários
deverão apresentar documento oficial com foto e
digitar uma senha de quatro a seis dígitos numéricos
que será cadastrada no primeiro empréstimo.

Aviso por e-mail
O envio de e-mail é apenas uma forma de lembrá-lo.
Portanto, o não envio da mensagem, independentemente
do motivo, não o isenta da responsabilidade de acompanhar sua solicitação, seja ela um empréstimo, seja uma
reserva, seja um serviço de malote.

Reserva
A reserva de materiais emprestados é permitida. Um
e-mail é enviado quando a reserva é liberada.

Serviço de Malote
O serviço de malote é definido como solicitação de
materiais bibliográficos em outras bibliotecas da Una,
diferente da biblioteca de lotação do usuário. O prazo
para envio é de 48 horas.

Renovação
Em caso de impossibilidade de acesso on-line, o usuário
deve fazer a renovação pessoalmente em qualquer
biblioteca da Una.

Extravio de material
Em caso de perda (inclusive furto ou roubo) ou dano de
livros ou de quaisquer materiais informacionais das
bibliotecas Una, o usuário deverá repor à instituição outro
exemplar de mesma edição ou edição mais atualizada.

Suspensão
Usuários com material em atraso ficarão impossibilitados
de realizar novos empréstimos, renovações e reservas até
o cumprimento da suspensão ou doação de material conforme campanha vigente para quitar sua pendência.

+Biblioteca

Virtual

A Biblioteca Virtual da Una conta com mais de 7.000 livros
acadêmicos à disposição de alunos e professores, 24
horas por dia.
Como acessar:
Ulife > Menu > Biblioteca > Biblioteca Virtual

+
Créditos
para Impressão
A Una disponibiliza impressoras para que o aluno consiga
imprimir os materiais necessários para estudo.
E onde comprar créditos para impressão de
documentos?
Pelo Portal. O aluno deverá acessar o SOL e seguir os
passos Menu > Serviços > Créditos para Impressão. Os
dados para login são o RA e a senha do Ulife.
O pagamento é via PagSeguro, com cartão de crédito ou
débito, sujeito à aprovação em até 48 horas.
Cantinas credenciadas: O aluno comparece a uma
das cantinas credenciadas para adquirir seu voucher
e adicionar créditos pelo portal.
OBS.: Pagamento apenas em dinheiro.

+Dispensa

de Disciplinas
Dispensa ou Aproveitamento de Disciplinas é o resultado
da análise de equivalência entre disciplinas cursadas
entre cursos ou currículos da Una ou entre a Una e
outras Instituições de Ensino Superior. Essa análise
objetiva o aproveitamento e a validação das disciplinas
já cursadas com as do curso atual. Para ser considerada
equivalente, a disciplina a ser validada precisa
corresponder a pelo menos 75% do conteúdo e ter carga
horária igual ou superior àquela que se quer
validar.
Quais os documentos necessários para solicitar
Dispensa de Disciplina da Graduação e onde devo
entregar?
Se você já cursou disciplinas em outras instituições de
ensino superior e deseja aproveitá-las em seu curso na
Una, protocole o pedido de dispensa no Centro de
Atendimento ao Aluno (CAA) do seu campus,
apresentando: histórico escolar autenticado da
Instituição de Ensino Superior (IES) contendo notas
ou conceitos, carga horária, ano/semestre cursado e
forma de ingresso/vínculo a qual deseja aproveitar.

Existe alguma taxa para a análise de Dispensa de
Disciplina de Graduação?
Sim, o valor é de R$23,00.
Existe um prazo para solicitar a Dispensa?
Os prazos para esta solicitação estão disponíveis no
calendário acadêmico no site una.br.
Como fico sabendo o resultado da minha solicitação de
Dispensa?
O parecer do processo de Aproveitamento de
Disciplinas será disponibilizado no Ulife. Você
deve acessar o menu “Serviços ao Aluno” e clicar na
opção “Solicitações Online”.

+Frequência
A Lei nº 9.394/ 96, a Resolução CFE nº 04/ 86 e o
Regimento Interno estabelecem a frequência
obrigatória, em cada disciplina, de 75% nas aulas dadas
e demais atividades programadas.

Exemplo
Disciplina com carga horária de 40 horas: máximo de 10
faltas no semestre.
Disciplina com carga horária de 80 horas: máximo de 20
faltas no semestre.
Disciplina com carga horária de 100 horas: máximo de
25 faltas no semestre.
Disciplina com carga horária de 120 horas: máximo de
30 faltas no semestre.
O aluno poderá dispor dos 25% restantes do limite de
frequência para se ausentar por problemas alheios aos
previstos na legislação. Todas as justificativas que
carecerem de amparo legal e/ou que não respeitarem
os prazos e as condições estipuladas pela Universidade
não serão aceitas.
Quero consultar minhas notas e faltas. Onde acesso?
Para acessar suas notas e faltas, acesse Ulife > Menu >
Vida Acadêmica > Notas/Faltas e selecione a disciplina.
Caso tenha alguma dúvida quanto ao lançamento de
notas ou faltas, entre em contato com o professor da
referida disciplina.

Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)
Para você que vai cursar disciplinas híbridas:
Por meio delas, seu aprendizado será ainda mais completo,
com conteúdos digitais interativos para que você tenha
flexibilidade para estudar!
Passo a Passo para acessar o AVA:
Ulife > Menu Ambiente Virtual de Aprendizagem > Sala
de Aula Virtual > Prosseguir.
Aí é so clicar sobre o nome da disciplina para acessar o
conteúdo e navegar.
Como vejo o cronograma de atividades da minha
disciplina híbrida?
O cronograma completo de atividades está disponível em
Ulife Alunos, opção vida acadêmica > horários > confirmados do menu acadêmico.
Para mais informações, acesse também o Guia do
Aluno.
Tenho dúvidas para navegar no AVA!
Para te ajudar a navegar na plataforma, preparamos um
vídeo que mostra como acessar e navegar no ambiente.
Clique no link para saber mais:
https://youtu.be/Rvhqn2junWI

O app Ulife Sala Virtual já está disponível na App Store e
Play Store.
Para dúvidas gerais, faça contato conosco.
Acesse nossa Central de Relacionamento:
una.br/atendimento.
FAQ:
https://animaeducacao.force.com/atendimentoUNA/s/article/Volta-%C3%A0s-aulas-Gradua%C3%A7%C3%A3o-Una-2019-2

Bons estudos! =D

