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Apresentação
Você está recebendo o Guia Acadêmico da UniEVANGÉLICA. Leia-o com atenção.
Por meio dele, você irá conhecer a sua instituição de ensino superior e obter
informações importantes para a sua vida acadêmica.
O guia irá ajudá-lo(a) a compreender a estrutura de gestão e os procedimentos
acadêmicos que farão parte do seu dia a dia na UniEVANGÉLICA. O guia apresenta,
também, os diversos serviços e instâncias de apoio oferecidos aos acadêmicos.
Vamos auxiliá-lo(a) no reconhecimento dos espaços e na sua movimentação por todo
o campus. Uma lista com telefones úteis encontra-se no final deste guia.
Consulte o seu guia sempre que necessário. Ele está disponível, também, na página
da UniEVANGÉLICA: www.unievangelica.edu.br .
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Conheça a UniEVANGÉLICA
Prezado(a) acadêmico(a),
O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA é uma das melhores e mais
conceituadas instituições de ensino superior de Goiás.
Você está iniciando uma nova etapa de sua vida e é com imensa alegria que
queremos lhe oferecer a melhor formação acadêmica e profissional, atendendo,
assim, às suas expectativas.
Somos uma instituição confessional cristã evangélica, comunitária e sem fins
lucrativos, mantida pela Associação Educativa Evangélica. Você conhecerá mais
sobre a história, a estrutura e os serviços da UniEVANGÉLICA neste Guia Acadêmico.
A partir de agora, você também faz parte da nossa história. Seja bem-vindo(a) à
UniEVANGÉLICA!

Carlos Hassel Mendes
Reitor da UniEVANGÉLICA
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Mantenedora – Associação Educativa
Evangélica
A Associação Educativa Evangélica, fundada em 31 de março de 1947, é uma
instituição de direito privado, sem fins lucrativos, confessional cristã evangélica,
ligada às igrejas: Batista, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Cristã
Evangélica e Metodista.
É mantenedora do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, do Colégio
Couto Magalhães e da Faculdade Raízes, em Anápolis; do Colégio Álvaro de Melo,
em Ceres; da Faculdade Evangélica de Goianésia e do Colégio Couto Magalhães de
Goianésia.
Missão
"A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem
como missão promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos
diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos
comprometidos com o desenvolvimento sustentável".
Assembleia da Associação Educativa Evangélica
A Assembleia da Associação Educativa Evangélica é composta por 21 associados
dirigentes, membros de igrejas evangélicas filiadas às denominações fundadoras.
Conselho de Administração - 2014/2016
Presidente: Ernei de Oliveira Pina
1º Vice-Presidente: Cicílio Alves de Moraes
2º Vice-Presidente: Ivan Gonçalves da Rocha
1º Secretário: Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
2º Secretário: Francisco Barbosa de Alencar
1º Tesoureiro: Augusto César Rocha Ventura
2º Tesoureiro: Djalma Maciel de Lima
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Centro Universitário de Anápolis –
UniEVANGÉLICA
A UniEVANGÉLICA é pioneira no ensino superior fora da capital de Goiás. Sua
história tem início em 1961, com a criação da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão,
ofertando o curso de Pedagogia. Desde então, a instituição vem construindo a sua
história no cenário educacional regional.
Em 1969, foi criada a Faculdade de Direito de Anápolis; em 1971, a Faculdade de
Odontologia João Prudente; e em 1976, a Faculdade de Filosofia do Vale do São
Patrício, em Ceres-GO. Essas quatro instituições formavam as Faculdades
Integradas da Associação Educativa Evangélica (1993) que, em 2004, tornaram-se o
Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA.
A UniEVANGÉLICA é referência tanto pela qualidade do ensino quanto pela posição
geográfica estratégica, atraindo alunos da região Centro-Oeste e de todo o país.
Atualmente, existem 26 cursos de graduação em funcionamento, sendo 18
bacharelados, 1 licenciatura e 7 superiores de tecnologia, além de 61 cursos de pósgraduação lato sensu e um Mestrado.

Estrutura Administrativa
Chancelaria
Órgão de ligação entre a Associação Educativa Evangélica e a UniEVANGÉLICA,
constituída pelo Chanceler e Vice-Chanceler.
Conselho Acadêmico Superior (CAS)
Órgão superior que delibera em matéria acadêmico-administrativa, definindo as
políticas institucionais e suas diretrizes referentes a questões acadêmicas e
administrativas.
O CAS é presidido pelo Reitor e é composto por: Pró-Reitores, Superintendentes dos
Institutos Superiores, Diretores de cursos, Coordenadores e representantes
docentes, discentes, da comunidade e de todos os segmentos que compõem a
estrutura do Centro Universitário.
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Reitoria
Órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as atividades
universitárias. Compõem a estrutura da Reitoria: Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria
Acadêmica, Pró-Reitoria Administrativa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Ação Comunitária e Secretaria Geral.
Pró-Reitoria Acadêmica
Planeja, organiza, dirige e controla as atividades de ensino do Centro Universitário.
Pró-Reitoria Administrativa
Planeja, executa, organiza, dirige e controla as atividades administrativas do Centro
Universitário.
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária
Planeja, organiza, dirige e controla as atividades de pós-graduação, pesquisa,
extensão e ação comunitária.
Diretorias de cursos
Responsáveis pelo planejamento, organização, direção e controle dos cursos. Os
diretores deliberam sobre os procedimentos e relatórios oriundos da Ouvidoria Geral
e representam o curso junto às autoridades e órgãos do Centro Universitário.

Ensino
Graduação
A UniEVANGÉLICA oferece os seguintes cursos de bacharelado, licenciatura e
superiores de tecnologia na modalidade presencial:
Campus Anápolis (sede)
Administração – Bacharelado
Agronomia – Bacharelado
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado
Ciências Biológicas – Bacharelado
Ciências Contábeis – Bacharelado
Design de Interiores – Superior de Tecnologia
Design Gráfico – Superior de Tecnologia
Direito – Bacharelado
06
CENTRO UNIVERSITÁRIO

GUIA Acadêmico
Educação Física – Bacharelado
Enfermagem – Bacharelado
Engenharia Civil – Bacharelado
Engenharia de Computação – Bacharelado
Engenharia Mecânica – Bacharelado
Estética e Cosmética – Superior de Tecnologia
Farmácia – Bacharelado
Fisioterapia – Bacharelado
Gastronomia – Superior de Tecnologia
Gestão Financeira – Superior de Tecnologia
Gestão Pública – Superior de Tecnologia
Logística – Superior de Tecnologia
Manutenção de Aeronaves – Superior de Tecnologia
Medicina – Bacharelado
Odontologia – Bacharelado
Pedagogia – Licenciatura
Psicologia – Bacharelado
Radiologia – Superior de Tecnologia
Campus Ceres
Direito – Bacharelado
Engenharia Civil – Bacharelado
Você encontra mais informações sobre os cursos na nossa página na internet:
www.unievangelica.edu.br/graduacao

Pós-graduação
A UniEVANGÉLICA tem tradição em pós-graduação nas mais diversificadas áreas de
conhecimento, com vistas ao aperfeiçoamento profissional por meio da educação
continuada e alicerçada na pesquisa. A Instituição oferece cursos de pós-graduação
lato sensu - especialização e MBA - e stricto sensu, em nível de mestrado. O mestrado
acadêmico em Ciências Ambientais com concentração em Sociedade, Tecnologia e
Meio Ambiente apresenta as seguintes linhas de pesquisa:
Ÿ Sociedade, políticas públicas e meio ambiente
Ÿ Tecnologias e meio ambiente
A pós-graduação lato sensu e stricto sensu da UniEVANGÉLICA visam à formação de
docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível.
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Informações:
Pós-graduação lato sensu
Fone: (62) 3310 6636
E-mail: posgraduacao@unievangelica.edu.br
Mestrado
Fone: (62) 3310 6759

Pesquisa
Iniciação Científica – PIBIC / PBIC
A iniciação científica é uma modalidade de ensino-aprendizagem que procura dar
oportunidade a acadêmicos dos cursos de graduação de desenvolver projetos de
pesquisa, sob a orientação de seus professores.
Informações:
Fone: (62) 3310 6670
E-mail: pesquisa@unievangelica.edu.br
UniINCUBADORA
Para atender à necessidade do acadêmico de iniciar atividades que envolvam o
empreendedorismo, a inovação e a transferência de tecnologia, a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária mantém o Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT), pelo qual implementa política institucional de inovação,
mantém relacionamento com o setor empresarial e faz a incubação de empresas.
Comitê de Ética em Pesquisa
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado
interdisciplinar que defende os interesses dos participantes em pesquisas,
resguardando seus direitos em sua integridade e dignidade.
Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem ter o seu projeto submetido ao
CEP para análise e aprovação.
Informações:
Fone: (62) 3310 6736
E-mail: cep@unievangelica.edu.br
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Extensão
A Coordenadoria de Extensão desenvolve programas, projetos e eventos e oferece
cursos de extensão universitária nas seguintes modalidades e finalidades
específicas:
Cursos livres: atualização e qualificação para as necessidades urgentes do mercado
de trabalho.
Cursos de disciplinas especiais: destinados aos estudantes de graduação que
tenham deixado de cursar alguma disciplina exigida na matriz curricular.
Informações:
Fone: (62) 3310 6763
E-mail: coordenacao.extensao@unievangelica.edu.br

Vida acadêmica
Matrícula
A matrícula é realizada na Secretaria Geral, mediante apresentação dos documentos
estabelecidos em edital. Durante toda a sua vida acadêmica, você utilizará seu
número de matrícula para usufruir dos diversos serviços oferecidos pela
UniEVANGÉLICA. Fique atento(a) aos prazos divulgados na nossa página eletrônica.
Pré-matrícula
A pré-matrícula é a antecipação da rematrícula dos veteranos e é feita, com desconto,
antes do término do semestre letivo. Os alunos plenos, ou seja, aqueles que não
possuem disciplinas pendentes, e que efetuam a pré-matrícula, são promovidos
automaticamente para o período letivo subsequente.
Renovação de matrícula
A sua matrícula deve ser renovada semestralmente, na Secretaria Geral, ou pela
internet, no portal do aluno, observando os prazos estabelecidos no calendário
escolar. A confirmação da matrícula se dá com o pagamento da primeira
semestralidade. A renovação da matrícula é obrigatória para que você mantenha o
seu vínculo com a UniEVANGÉLICA. Fique atento(a) aos prazos.
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Trancamento de matrícula
Você pode pedir o trancamento de sua matrícula, conforme prazo estabelecido pela
Reitoria, devendo realizar o pagamento das mensalidades relativas aos meses
decorridos até a data do requerimento. O pedido de trancamento pode ser realizado a
partir do segundo semestre em que você estiver matriculado(a).
Sistema de registro acadêmico – Lyceum
O controle acadêmico é gerenciado pelo Lyceum, um sistema de gestão online que
permite ao acadêmico consultar horários, agenda, calendário de provas, notas, faltas,
histórico e sua situação financeira. No Lyceum você pode, também, acessar materiais
didáticos disponibilizados pelos professores.
O acesso ao Lyceum é feito na página da UniEVANGÉLICA:
www.unievangelica.edu.br
Clique em Aluno On-line e em seguida insira seu login e senha.
Aproveitamento de estudos
Se você já tiver concluído disciplinas em outro curso superior, poderá obter
aproveitamento de estudos, caso as disciplinas cursadas tenham a equivalência de
pelo menos 75% de conteúdo e carga horária. Procure a Secretaria Geral para
maiores informações.
Frequência
A frequência às aulas é obrigatória. O(a) acadêmico(a) que deixar de comparecer a
um mínimo de 75% das aulas e trabalhos de cada disciplina ou atividade será
reprovado(a).
Tratamento excepcional
O tratamento excepcional com a realização de atividades domiciliares é um benefício
para acadêmicos com doenças previstas no Decreto-Lei nº 1044/69 e acadêmicas
gestantes, a partir do 8º mês, conforme Lei 6202/75. O requerimento deve ser feito na
Secretaria Geral até três dias contados da data do atestado médico.
Sistema de aprovação
Será aprovado(a) o(a) acadêmico(a) que atender aos seguintes critérios:
frequência mínima de 75% às aulas e demais atividades escolares programadas;
média final mínima de 60, proporcionada pela média aritmética das três verificações
de aprendizagem.
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Fique atento(a)
O(A) acadêmico(a) que deixar de submeter-se às verificações de aprendizagem e/ou
for surpreendido(a) utilizando meios fraudulentos para a obtenção de nota, terá
atribuída a nota zero.
Prova substitutiva
Admite-se avaliação substitutiva, desde que você justifique sua ausência na data da
aplicação da Verificação de Aprendizagem. O requerimento deve ser feito na
Secretaria Setorial do seu curso, respeitando o prazo de três dias úteis após a data da
prova.
Revisão de prova
Você poderá solicitar a revisão de prova desde que seja feito um requerimento
fundamentado, versando sobre erro material ou de interpretação do professor da
disciplina. O requerimento para revisão de prova deve ser feito na Secretaria Geral
mediante o pagamento de uma taxa a qual será restituída sempre que a revisão gerar
acréscimo à sua nota.
Regime de dependência
Se você ficou reprovado(a) ou não cursou uma ou mais disciplinas de sua matriz
curricular, deve solicitar uma das modalidades de atividades previstas em
regulamento próprio.
Reingresso
Se você estiver em situação de abandono do curso por não haver renovado sua
matrícula, poderá requerer seu reingresso à UniEVANGÉLICA, desde que não
ultrapasse o tempo máximo permitido pelas diretrizes e regulamentos do curso e que
haja vaga no período pretendido.
Rescisão de contrato/cancelamento de matrícula
Sua matrícula poderá ser cancelada por meio de solicitação na Secretaria Geral,
conforme previsto em contrato de prestação de serviços educacionais.
Transferência interna / mudança de curso
A transferência interna ou mudança de curso ocorre regularmente, a cada semestre,
por meio de seleção interna. Fique atento(a) ao edital específico, publicado em maio
para ingresso no 2º semestre, e em novembro para o 1º semestre. Apenas
acadêmicos matriculados regularmente podem concorrer a esse edital.
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Transferência externa
A transferência externa é concedida a acadêmicos regulares de outras instituições,
para cursos afins da UniEVANGÉLICA, conforme a existência de vagas e mediante
processo seletivo.
Integralização curricular e colação de grau
Para proceder à colação de grau, é exigida a aprovação em todas as disciplinas
integrantes da matriz curricular, além do cumprimento integral de atividades
complementares, trabalho de conclusão de curso e ENADE (quando for o caso), em
conformidade com as exigências específicas de cada curso.
Pré-requisito
É a disciplina cujo conteúdo programático é indispensável para que você possa cursar
uma disciplina subsequente. Assim sendo, disciplinas que exijam pré-requisito não
poderão ser cursadas antes de se obter aprovação naquelas que são definidas como
seus pré-requisitos.
Disciplinas semipresenciais
A Portaria MEC 4.059/04 caracteriza a modalidade semipresencial como “quaisquer
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na
autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em
diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota”.
As disciplinas oferecidas na modalidade semipresencial são definidas no Projeto
Pedagógico do Curso e podem ser oferecidas integral ou parcialmente a distância,
com atividades de avaliação presencial (§ 3º do art. 1º da Portaria MEC 4.059/04).
As disciplinas semipresenciais | EAD podem ser acessadas na página da
UniEVANGÉLICA, Educação a Distância, ou diretamente pelo link disponível em:
www.ead.unievangelica.edu.br.
Telefone para suporte: (62) 3310 6730
Evasão
A não renovação da matrícula implica em abandono do curso e automática
desvinculação do(a) acadêmico(a) à UniEVANGÉLICA.
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Atividades complementares
Cada curso exige uma quantidade específica de horas de atividades
complementares, tais como atividades culturais, participação em congressos,
seminários, cursos livres e outras, de acordo com o regulamento próprio.
Trabalho de conclusão de curso
O trabalho de conclusão de curso – TCC é desenvolvido sob orientação de um
professor, na modalidade determinada pelo Projeto Pedagógico do curso. O TCC é
obrigatório, quando previsto na proposta curricular.
Estágio
O estágio curricular é desenvolvido em duas modalidades: obrigatório e não
obrigatório e pode ser realizado na UniEVANGÉLICA ou em instituições conveniadas
de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.

Atendimento ao Acadêmico
Capelania Institucional
Com o intuito de resguardar a confessionalidade da AEE e torná-la cada dia mais
evidente e real, a Capelania planeja e executa projetos e programas que promovem
de forma contínua a convivência saudável, difundindo valores e princípios cristãos ao
corpo institucional e aos discentes.
Informações:
Ligue pra vida (62) 3310 6775
E-mail: capelania@unievangelica.edu.br
UniATENDER
O UniATENDER coloca à sua disposição uma equipe para atendimento, orientação e
apoio em qualquer demanda em relação à sua vida acadêmica.
Saiba mais sobre o UniATENDER acessando o link:
www.unievangelica.edu.br/uniatender
Informações:
Fone: (62) 3310 6638
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Política para promoção da igualdade racial
Discussão, atendimentos, realização de eventos, desenvolvimento de parcerias para
oportunizar a igualdade de participação das diversas culturas étnicas e raciais na
comunidade acadêmica.
Programa permanente de melhoria da acessibilidade
Atendimentos e intervenções junto aos órgãos da UniEVANGÉLICA, com o objetivo
de oferecer maior acessibilidade e qualidade de vida aos deficientes.
Acompanhamento e fiscalização permanente de projetos e ações de atendimento aos
deficientes.
Relacionamento com concluintes e egressos
Apoio e orientação aos concluintes e egressos em relação ao mercado de trabalho.
Realização da Noite do Concluinte: homenagens e apresentações culturais em
momento descontraído e comemorativo com a participação de formandos de todos
os cursos. Entrega do cartão que estende os benefícios dos acadêmicos ao novo
profissional egresso da UniEVANGÉLICA. Manutenção de banco de dados dos
egressos e sua atuação no mercado de trabalho.
Espaço para lideranças estudantis
O UniATENDER realiza e fomenta a criação dos diretórios acadêmicos - DAs,
atléticas e ligas. Desenvolve encontros para discussão, incluindo representantes de
salas. Promove mediações entre Chancelaria, Reitoria, Pró-Reitoras e demais
setores da UniEVANGÉLICA e da AEE.
O UniATENDER atua como coadjuvante de lideranças estudantis na mobilização dos
acadêmicos em atividades de pesquisa, extensão, jogos, projetos musicais, teatrais
e outras atividades culturais e articula melhorias dos serviços oferecidos pela
UniEVANGÉLICA.
UniVIDA
Atenção e desenvolvimento de ações para maior qualidade de vida e prevenção ao
uso de substâncias psicoativas (SPA).
Informações:
Fone: (62) 3310 6638
UniCUIDAR
O UniCUIDAR oferece assistência primária na área de saúde aos colaboradores,
14
CENTRO UNIVERSITÁRIO

GUIA Acadêmico
docentes, discentes e outras pessoas que transitam no Centro Universitário e ainda
apoia eventos de extensão e pesquisa científica.
Funciona, também, como campo de estágio curricular supervisionado em ações
básicas de saúde, posto de vacinação e atendimento a acidentados ocupacionais.
Informações:
Fone: (62) 3310 6782
Ouvidoria Geral
Seu contato online 24 horas para que você possa registrar suas reclamações,
sugestões e elogios.
Consulte o regulamento no link
http://www.unievangelica.edu.br/uniatender/ouvidoria/
Informações:
Fone: (62) 3310 6638

Atendimento ao Acadêmico - Campus Ceres
Curso de Direito: (62) 3307-7402/ 3307-7424
Curso de Engenharia: (62) 3307-7430
Portaria: (62) 3307-7415
Tesouraria: (62) 3307-7406
Dep. Financeiro/ Administração: (62) 3307-7405

Apoio acadêmico
UniSOCIAL,
O UniSOCIAL, departamento que atua na gestão dos programas de bolsas de estudo,
juntamente com o Departamento de Financiamento Estudantil/FIES, pode lhe ajudar
a prosseguir em seus estudos até a sua colação de grau.
Confira os principais programas :
Bolsa filantropia
Programa de bolsas de estudo próprio da UniEVANGÉLICA, é o benefício assistencial
que a Associação Educativa Evangélica concede aos acadêmicos de baixa renda,
após análise do perfil socioeconômico, a fim de propiciar a inclusão social por meio de
acesso ao ensino.
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Os acadêmicos beneficiados podem, ainda, inscrever-se no FIES, acumulando os
dois benefícios. De acordo com a disponibilidade, é divulgado, no site institucional, o
período para inscrição.
Informações: (62) 3310 6604/6692
E-mail: unisocial@unievangelica.edu.br6
Bolsa Universitária – OVG
Você pode participar do programa de bolsa universitária da Organização das
Voluntárias de Goiás – OVG. O benefício da bolsa inicia-se com o valor de R$300,00
podendo, de acordo com o seu desempenho acadêmico, chegar a até R$500,00. Em
contrapartida, você prestará serviços em instituições públicas ou credenciadas.
Informações:
Site: www.ovg.org.br
Fones: (62) 3201 9472
FIES – Fundo de Financiamento Estudantil
O FIES é um programa do Ministério da Educação ao qual a Associação Educativa
Evangélica fez adesão. O financiamento pode ser de até 100% do valor das
mensalidades, na graduação, com juros de apenas 3,4% ao ano, com uma carência
de 18 meses após a conclusão do curso, para iniciar a fase de amortização.
Informações:
Site: www.mec.gov.br / www.fnde.gov.br
Fones: (62) 3310 6788 ou (62) 3310 6777
ProUni – Programa Universidade para Todos
É um programa do Ministério da Educação ao qual a Associação Educativa
Evangélica fez adesão.
O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo (parciais e integrais)
aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular (com
bolsa integral), com renda familiar per capita máxima de até três salários mínimos,
que não tenham concluído nenhum curso de graduação e que tenham alcançado
média mínima de 450 pontos no ENEM.
O processo seletivo e os critérios para participação são definidos pelo MEC.
Informações: Site: www.mec.gov.br/prouni
Fones: 0800 616161, (62) 3310 6604 ou (62) 3310 6692
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Departamento Financeiro
O Departamento Financeiro, além de sanar suas dúvidas referentes às questões
financeiras, possibilita a regularização de pendências com mensalidades, por meio de
negociações, em conformidade com as normas estabelecidas pela Mantenedora.
Uma equipe encontra-se à sua disposição nos turnos matutino, vespertino e noturno.
informações: (62) 3310 6603
Tesouraria
Uma das atribuições da Tesouraria é receber o pagamento de suas mensalidades,
taxas e outros serviços prestados pela UniEVANGÉLICA. As devoluções requeridas e
deferidas são realizadas pela Tesouraria.
Horário de funcionamento: das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira e no sábado, das
8h às 12h e das 13h às 18h.
Informações: (62) 3310 6695

Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI
O Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) da UniEVANGÉLICA atua de forma
integrada à Reitoria e às Pró-Reitorias, com o objetivo de planejar, fomentar e
acompanhar as políticas de internacionalização, buscando parcerias com
organizações internacionais para o desenvolvimento de projetos acadêmicos e
humanitários. O NAI tem a seguinte composição:
Coordenação Acadêmica Internacional
É a Coordenação responsável pela parte acadêmica, considerando as exigências
legais do ensino brasileiro em consonância com as exigências das universidades
estrangeiras nos níveis de graduação e pós-graduação no desenvolvimento das
seguintes atividades:
Ÿ Articular e fomentar acordos acadêmicos de Cooperação Internacional.
Ÿ Promover a mobilidade de professores.
Ÿ Promover a mobilidade acadêmica de alunos da UniEVANGÉLICA com
instituição estrangeiras.
Ÿ Articular parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de
extensão em ambientes internacionais.
Ÿ Divulgar oportunidades de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos e
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estágios internacionais.
Ÿ Selecionar intercambistas e receber estudantes estrangeiros.
Coordenação de Projetos Humanitários Internacionais
É a coordenação responsável por projetos humanitários internacionais, que visa
fortalecer a UniEVANGÉLICA em sua missão humanitária de acordo com sua
confessionalidade cristã.
Desenvolve as seguintes atividades:
Ÿ Promover eventos no Campus Universitário da UniEVANGÉLICA com temas
humanitários.
Ÿ Criar incentivos para trabalhos humanitários nacionais e internacionais.
Ÿ Promover a prática de campo em contexto humanitário nos países em
desenvolvimento.
Ÿ Articular parcerias estratégicas para a realização de projetos humanitários em
ambientes internacionais.

Centro de Línguas
O Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA prepara alunos para aquisição e
proficiência em língua estrangeira, para ser capaz de viver, trabalhar, estudar e
pesquisar em outro país. O Centro de Línguas oferece cursos de: Inglês, Francês,
Alemão, Espanhol, Italiano, LIBRAS, Mandarim e Português para estrangeiro.
No Centro de Línguas, a audição, a fala, a leitura e a escrita, são trabalhadas
conjuntamente garantindo uma aprendizagem completa.

Serviços
Laboratórios
Nos laboratórios da UniEVANGÉLICA, professores e alunos realizam a parte prática
de seus trabalhos e projetos, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. As
atividades desenvolvidas dão suporte aos cursos, promovem o desenvolvimento de
materiais, tecnologias e processos e permitem a prestação de serviços à
comunidade. A utilização dos laboratórios pelos alunos é regulamentada por
regimento próprio em que são descritas as normas de funcionamento, utilização e
segurança, sob a supervisão de professores da área de atuação e profissionais
especializados.
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Curso de Odontologia
Clínica Radiológica

Bloco C

Laboratório de Interpretação Radiológica I

Bloco C

Laboratório de Interpretação Radiológica II

Bloco C

Laboratório de Prótese

Bloco C

Laboratório de Materiais Profissionalizantes – Pré-clínico I

Bloco C

Laboratório de Materiais Profissionalizantes – Pré-clínico II

Bloco C

Clínica Odontológica A

Bloco C

Clínica Odontológica B

Bloco C

Clínica Colorida

Bloco C

Central de Esterilização

Bloco C

Escovódromo

Bloco C

Curso de Educação Física
Parque Aquático

Área externa

Ginásio de Esportes
Laboratório de Judô
Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica

Bloco G

Laboratório de Dança - Palco
Laboratório Academia
Laboratório de Avaliação Física

Bloco E

Campo de Futebol

Área externa
Área externa

Instituto Superior de Educação
Laboratório Pedagógico

Bloco O

Brinquedoteca

Bloco O

Curso de Enfermagem
Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR
Laboratório de Enfermagem I – Laboratório de Fundamentos da Prática
de Enfermagem
Laboratório de Enfermagem II – Laboratório de Consulta de Enfermagem
Laboratório de Enfermagem III – Laboratório de Cuidados de
Enfermagem de Alta Complexidade
Laboratório de Estudos da História da Enfermagem

Bloco A
Bloco B
Bloco B
Bloco C
Bloco B

19
CENTRO UNIVERSITÁRIO

GUIA Acadêmico
Curso de Farmácia
Laboratório Escola de Análises Clinicas

Bloco D

Farmácia Escola – Loja

Bloco D

Farmácia Escola – Manipulação

Bloco D

Cursos de Agronomia e Ciências Biológicas
Campo Experimental

Chácara

Trilha Ecológica do Tucano

Chácara

Serpentário

Chácara
CT

Biotério

Cursos de Arquitetura e Engenharias
Ateliê I

Bloco H

Ateliê II

Bloco H

Ateliê III

Bloco H

Ateliê IV

Bloco I

Laboratório de Conforto de Ambientes

CT

Laboratório de Maquetes

CT

Laboratório de Topografia/Entomologia/Análise Biocomportamental

CT

Laboratório de Física, Eletricidade e Instalações Elétricas

CT

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica

CT

Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações

CT

Laboratório de Química, Saneamento Básico e Bromatologia

CT

Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos

CT

Câmara Úmida
Sala das prensas

CT

Laboratório de Processos de Fabricação

CT

Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos

CT

Laboratório de Ciências Térmicas

CT

Laboratório de Metrologia

CT

Laboratório de Manutenção

CT

Laboratório de Automação e Controle

CT

CT

Laboratórios Multidisciplinares de Química
Laboratórios Multidisciplinares de Química I

Bloco C

Laboratórios Multidisciplinares de Química II

Bloco C

Laboratórios Multidisciplinares de Química III
Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e Farmácia) e
Resíduos de Saúde (Odonto)
Depósito Externo de Resíduos (CST, ISE e Couto)

Bloco C
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Curso de Medicina
Laboratório Morfofuncional I

Bloco E

Laboratório Morfofuncional II

Bloco E

Laboratório Experimental de Técnica Cirúrgica

Bloco E

Laboratório de Habilidades Médicas (12 estações)

Bloco F

Centro de Simulação Avançada I

Bloco E

Centro de Simulação Avançada II

Bloco E

Centro de Simulação Avançada III

Bloco E

Laboratórios Básicos da Área de Saúde
Laboratório de Microbiologia e Imunologia

Bloco C

Laboratório de Microscopia I

Bloco C

Laboratório de Microscopia II

Bloco C

Laboratório de Anatomia Humana I

Bloco C

Laboratório de Anatomia Humana II

Bloco C

Laboratório de Anatomia Humana III

Bloco C

Laboratório de apoio - Ossário e Sala dos tanques com formol

Bloco C

Curso de Fisioterapia
Clínica Escola de Fisioterapia

Área externa

Laboratório de Fisioterapia I

Bloco B

Laboratório de Fisioterapia II

Bloco B

Laboratório de Fisioterapia III

Bloco B

Curso de Administração
Empresa Júnior

Bloco B

Cursos Superiores de Tecnologia
Laboratório Cozinha Escola I

Bloco N

Laboratório Cozinha Escola II

Bloco N

Laboratório de Estética

Bloco B

Laboratório de Cosmética

Bloco B

Laboratório de Fotografia e Vídeo

Bloco N

Mestrado
Laboratório de Biodiversidade

Bloco E
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Curso de Direito
Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo

Bloco A

Núcleo de Término de Curso

Bloco A

NAC - Núcleo de Atividades Complementares
Núcleo de Atividades Simulados - Cartório Modelo
Núcleo de Pesquisa em Direito

Bloco A
Bloco A

Laboratórios de informática
Os laboratórios de informática têm por missão apoiar os alunos, professores e
colaboradores da Instituição, oferecendo um ambiente adequado para realização de
trabalhos e pesquisas acadêmicas. Também faz parte dos seus objetivos oferecer
uma excelente ferramenta didática para o ensino, a pesquisa e a extensão nas
diversas áreas e disciplinas dos cursos. Os laboratórios de informática foram criados
para apoiar os usuários na realização de suas atividades, sendo seu espaço físico
projetado com iluminação, segurança e layout adequados para a realização das
práticas pedagógicas.
Laboratórios de Informática
Laboratório de informática 1
Laboratório de informática 2
Laboratório de informática 3
Laboratório de informática 4
Laboratório de informática 5
Laboratório de informática 6
Laboratório de Informática 7
Fábrica de Tecnologia Turing
Laboratório de Design Gráfico

Bloco B
Bloco E
Bloco F
Bloco C
Bloco E
Bloco E
Bloco I
Bloco H
Bloco K

Laboratório de Design Gráfico
Laboratório de informática 6

Bloco E

Centro de Línguas
Laboratórios

Bloco R
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Biblioteca Central
A Biblioteca Central possui mais de 105.000 volumes registrados no acervo e conta,
ainda, com coleções de materiais especiais que somam mais de 5.000 volumes entre
mapas, teses, vídeos, folhetos, cds e obras raras, além de cerca de 200 títulos de
periódicos. Funciona 16 horas consecutivas diariamente e no sábado atende das 7h
às 18h. Possui laboratório de informática com computadores interligados em rede.
Serviços oferecidos
Ÿ Minha biblioteca (7.500 livros on-line)
Ÿ Empréstimo domiciliar
Ÿ Empréstimo entre bibliotecas
Ÿ Consultas ao acervo (catálogo local e online)
Ÿ Renovações e reservas pela internet
Ÿ Acesso à base de dados online e CD-ROM disponíveis para consulta local
e/ou acesso remoto.
Ÿ Acesso à internet
Ÿ Sala de pesquisa (internet)
Ÿ Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos
Ÿ Levantamento bibliográfico
Ÿ Comutação bibliográfica (Comut e Bireme)
Ÿ Visitas orientadas e treinamento de usuários
Ÿ Intercâmbio de periódicos
Ÿ Restauração de obras danificadas
Informações: (62) 3310 6671
Laboratório de Análises Clínicas
O Laboratório de Análises Clínicas do curso de Farmácia é dotado de excelente
infraestrutura física, equipamentos de qualidade e pessoal capacitado para a
realização de exames na área de análises clínicas.
Nele são realizados exames de bioquímica, imunologia, urinálise e líquidos corporais,
parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia.
Informações:
Fone: (62) 3310 6778 / (62) 3310 6766
Clínica Escola de Fisioterapia – UniFISIO
A Clínica Escola de Fisioterapia – UniFISIO tem o objetivo de contribuir para a
formação profissional de qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica gratuita à
comunidade de Anápolis e entorno.
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Acadêmico
A UniFISIO presta atendimento de qualidade nas diferentes áreas da Fisioterapia:
ortopedia, traumatologia, reumatologia, DTM, desportiva, neurologia adulto e infantil,
urinoginecologia, pré e pós-parto;
dermatofuncional e estética;
reabilitação cardiorrespiratória e metabólica;
hidroterapia com protocolos para diferentes tipos de tratamento.
Informações:
Fone: (62) 3098 5370
Clínica Odontológica de Ensino
A Clínica Odontológica de Ensino presta atendimento comunitário por meio de uma
completa infraestrutura que inclui materiais e equipamentos para prontoatendimento, emergência, clínica e radiologia. Destina-se ao tratamento nas mais
diversas áreas da Odontologia: restaurações, tratamento de canal, prótese, cirurgia,
diagnóstico, periodontia, ortodontia, odontopediatria, radiologia e serviço de
urgência.
Informações:
Fone: (62) 3310 6724 / (62) 3310 6720
Clínica de Estética e Cosmética
A Clínica de Estética e Cosmética conta com aparelhos de alta tecnologia para prestar
atendimento à comunidade em um espaço amplo, agradável, humanizado,
individualizado e qualificado.
Entre os serviços prestados estão: atendimento na área facial e corporal e salão de
beleza.
Informações:
Fone: (62) 3310 6697
Consultoria Empresa Junior
A Consultoria Empresa Junior do curso de Administração presta consultoria
empresarial de forma gratuita a micro e pequenas empresas de Anápolis e da região.
Os clientes da Empresa Junior podem usufruir de serviços de consultoria nas áreas de
marketing, recursos humanos, finanças, contabilidade, planejamento estratégico e
empreendedorismo.
Informações:
Fone: (62) 3310 6660 / 3310 6709
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Núcleo de Prática Jurídica
No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de Direito são atendidas pessoas da
comunidade que não podem arcar com honorários e custas processuais nas mais
diversas áreas do Direito.
Informações:
Fone: (62) 3310 6618
Academia Escola
A Academia Escola do curso de Educação Física tem capacidade para receber 1.400
pessoas e visa à capacitação global e ampla do estudante para a prática profissional
em academias. Oferece os seguintes serviços: ginástica artística/olímpica, dança,
avaliação física e outros, visando ao desempenho humano, restauração, qualidade
de vida, bem-estar físico, social e mental.
Informações:
Fone: (62) 3310 6723
Parque Aquático
O Parque Aquático possui capacidade para atender 550 pessoas. Conta com duas
piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, proporcionando, além do ensino aos
acadêmicos do curso de Educação Física, serviços em várias modalidades à
comunidade.
Informações:
Fone: (62) 3310 6731

SERVIÇOS - CAMPUS CERES
Biblioteca: Telefone: 3307-7416
NPJ: Telefone: 3307-7425
Centro Jurídico de Conciliação
Telefone: 3307-7407
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Localize-se
4
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1 - Túnel para a travessia da Av. Universitária; 2 - Pista de atletismo; 3 - Parque Aquático;
4 - NAI - Núcleo de Assuntos Internacionais; 5 - Ginásio Poliesportivo.

Áreas administrativas
Mantenedora: Prédio central (Bloco N), Piso 2
Reitoria: Bloco C, Piso 5
Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD): Bloco C, Piso 5
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária
(PROPPE): Bloco C, Piso 5

Áreas de alimentação
Praça de Alimentação 1: Bloco D, Piso 2
Praça de Alimentação 2: Bloco H, Piso 2
Moriá Lanches: Bloco Q

Apoio estudantil
Capelania Institucional: Bloco A, Piso 1
UniATENDER: Bloco A, Piso 1, Sala 113
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UniSOCIAL: Bloco A, Piso 1, Sala 112
UniCUIDAR: Bloco A, Piso 1
UniMISSÕES: Bloco C, Piso 5
UniINCUBADORA: Bloco E, Piso 3, Sala 313

Questões acadêmicas
Biblioteca: Bloco B, Piso 2
Secretaria Geral: Bloco A, Piso 1
Cursos e Secretarias Setoriais:
Administração: Bloco B, Piso 4, Sala 401
Agronomia: Bloco I, Piso 1
Arquitetura e Urbanismo: Bloco I, Piso 1
Ciências Biológicas: Bloco I, Piso 1
Ciências Contábeis: Bloco E, Piso 2, Sala 209
27
CENTRO UNIVERSITÁRIO

GUIA Acadêmico
Direito: Bloco A, Piso 2, Sala 207
Educação Física: Bloco E, Piso 2, Sala 209
Enfermagem: Bloco B, Piso 2, Sala 301
Engenharia Civil: Bloco I, Piso 1
Engenharia da Computação: Bloco I, Piso 1
Engenharia Mecânica: Bloco I, Piso 1
Farmácia: Bloco F, Piso 1, Sala 107
Fisioterapia: Bloco B, Piso 5, Sala 501
Medicina: Bloco E, Piso 1, Sala 102
Odontologia: Bloco C, Piso 4, Sala 409
Psicologia: Bloco E, Piso 2, Sala 209
Instituto Superior de Educação (ISE)
Pedagogia
Secretaria Setorial: Bloco O, Sala 132
Cursos superiores de tecnologia
Secretaria Setorial: Bloco N, Sala 101

Finanças
Tesouraria: Bloco A, Piso 1, Sala 110
Departamento Financeiro: Bloco A, Piso 1, Sala 111
Financiamento Estudantil – FIES: Bloco A, Piso 1, Sala 111

Pós-graduação
Lato sensu – Especialização e MBA: Bloco E, Piso 3, Sala 310
Stricto sensu – Mestrado: Bloco E, Piso 3, Sala 31212

Auditórios
Salão Nobre Edward Richard Senn: Bloco N, Piso 1
Auditório Carlos Mendes: Bloco E, Piso 3
Auditório do Bloco F: Sala F117
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Outros
Centro de Línguas: Bloco R
Coordenadoria de Extensão: Bloco E, Piso 3, Sala 308
Comitê de Ética: Bloco F, Piso 2, Sala 211
Parque aquático e pista de atletismo: Bloco L
Departamento de Comunicação e Marketing: Bloco Q, Sala 109
Coordenadoria de Educação a Distância: Bloco H, Piso 3

Telefones úteis
Ambulância: 192
Bombeiros: 193
Centro de Valorização da Vida (CVV): 141
Comunicação para portadores de necessidades especiais: 142
Delegacia da Mulher: 180
Defesa Civil: 199
Delegacias Regionais do Trabalho: 158
Detran: 154
Direitos humanos: 100
Disque denúncia: 181
Guarda Municipal: 153
Informação de código de acesso de assinante: 102
Justiça Eleitoral: 148
Ofertas de emprego (Sine): 157
Polícia Militar: 190
Polícia Rodoviária Federal: 191
Polícia Federal: 194
Polícia Civil: 197
Prestadora de água e esgoto: 115
Prestadora de energia elétrica: 116
Procon: 151
Vigilância Sanitária: 150
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EXPEDIENTE
ADMINISTRAÇÃO
Chanceler: Ernei de Oliveira Pina
Reitor: Carlos Hassel Mendes
Pró-Reitor Acadêmico: Marcelo Mello Barbosa
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária:
Francisco Itami Campos
Diretor Administrativo: Lúcio Carlos de Carvalho Boggian
Diretoria Financeira: Aparecida Maria José Pereira
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