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Caro(a) aluno(a) 

Seja bem-vindo(a) à UNIPAC Uberlândia 

Estamos muito felizes em recebê-lo(a) e prontos para auxiliá-lo(a)a obtersucesso na sua vida 
acadêmica. 

Preparamos um pequeno manual com informações importantes sobre o funcionamento da 
faculdade para você ficar por dentro de tudo o que for necessário para sua formação.Ao acessar 
o site da faculdade você poderá encontrar várias informações, tais como: blogs dos cursos, 
acesso ao nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – Blackboard, acesso à grade 
curricular de seu curso, ao painel do aluno, à biblioteca virtual, enfim, a todos os ambientes e 
links que poderão ajudar na sua jornada acadêmica.Antes de iniciar as aulas,conheça melhor o 
seu curso.Acesse o Blog do curso que possui todas as informações sobre as 
aulas:horários,salas, regulamentos, atividades do curso e contatos. 

Nosso site: www.unipacuberlandia.com.br 

 

Acompanhe os ícones abaixo para se familiarizar com os serviços de atendimento e apoio ao 
aluno UNIPAC Uberlândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo: você poderá sanar suas dúvidas quanto à matrícula, 
solicitar documentos, informações sobre protocolo de documentos tais 
como atestados, declarações e outros. 

Contatos Protocolo: PABX: 3291-2100; 

e-mail: secretaria@unipacuberlandia.com.br 

 

Biblioteca: para efetivar o cadastro,leve uma foto 3x4 na 
Biblioteca da faculdade no horário de 13 às 21 horas. Após obter o 
cadastro, você terá acesso ao acervo físico e ao acervo virtual, que 
é constantemente atualizado.Utilize o e-mail para falar com o 
bibliotecário e auxiliar da biblioteca. Funcionamento:8 às 12 horas 
e 13 às 21 horas. 

Contatos Biblioteca:  

(34) 3291-2115; e-mail: bibliouberlandia@unipac.br 

 

Secretaria: todos documentos relacionados à sua vida acadêmica 
devem ser solicitados no Protocolo, que emite as solicitações para a 
secretaria ou outro setor.Os processos de análise de vida escolar são 
agendados e registrados pela secretaria. Os alunos devem sempre 
verificar os lançamentos de notas, faltas no sistema Ischolar por meio 
de senha individual e pessoal. Os professores realizam as chamadas 
a cada aula, por isso não se ausente, seja frequente e estudioso!!! 

Contatos/whatsapp Secretaria: 99209-0180 

E-mail: secretaria@unipacuberlandia.com.br 
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Coordenação de Curso 

As coordenações de curso prestam atendimento aos alunos em 
horários previamente informados via E-mail,Blogs e agendados 
presencialmente. A lista de E-mails dos coordenadores encontra-
se no final deste documento. As solicitações e dúvidas dos 
alunos enviadas aos coordenadores pelo e-mail serão 
respondidas nos respectivos horários de Coordenação e nos dias 
de atividades de ensino(aulas). 

Coordenadora pedagógica 

A coordenadora pedagógica Grace Tessaro é responsável pela 
orientação aos alunos em suas dificuldades e é responsável pelo 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social.Realiza atendimento aos 
alunos nos horários de 14h30 às 21h30via telefone, por e-mail e de 
forma presencial.  

Nome: Grace Tessaro - Contatos: PABX: 3291-2100; 

Email:grace.tessaro@unipacuberlandia.com.br 

Coordenador de TI 

O coordenador de TI – Robson Santos, oferece todo o suporte 
necessário ao ambiente virtual de aprendizagem – Blackboard 
e outras questões tecnológicas, acesso ao site e blogs de 
cursos, internet, laboratórios de informática, além de oferecer 
suporte e capacitação aos professores e funcionários para o 
sucesso no uso das ferramentas virtuais. Caso tenha alguma 
dificuldade nessa área, procure primeiramente a Coordenação 
do seu curso enviandoe-mail ou presencialmentena instituição. 
Caso ainda tenha dificuldade, envie e-mail para: Email: 

robson.santos@unipacuberlandia.com.br 

Coordenadora do Núcleo de Estudos On line 

A Coordenadora do Núcleo de Estudos On line – Luciana Charão de 
Oliveira é responsável pela organização das Disciplinas On line e pela 
coordenação dos professores tutores responsáveis pelas mesmas. Os 
atendimentos são realizados por e-mail e, presencialmente no horário 
das 17horas às 20horas(2ª a 5ª feira) e sexta-feira de 9 às 13 horas. 

E-mail: luciana.charao@unipacuberlandia.com.br 
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Ao acessar o Blackboard o aluno terá acesso às Atividades Extraclasse Orientadas(AECO), 
Artigos,Vídeos,dentre outros,todas as disciplinas que cursa no semestre,além dos conteúdos das 
disciplinas On Line. 

Todos os materiais/conteúdos para estudo e atividadesficam disponíveis no Blackboard. Você verá que o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA é muito intuitivo e de fácil manuseio.  

 

Observação importante: 

Todos os cursos oferecem as Disciplinas On Line (EAD), onde a dinâmica de aulas é diferenciada. São 
realizadosEncontros presenciais ou on line previamente agendados e informados no calendário, no 
Blackboard e por e-mail. Nestes encontros os professores tutores das Disciplinas On Line desenvolvem 
atividades e explicamconteúdos das disciplinas. Temos o Encontro Inaugural do semestre que é virtual e 
realizado para toda a comunidade acadêmica. Neste encontro a coordenadora do NEO explica a dinâmica 
das Disciplinas On Line e apresenta todos os professores tutores das referidas disciplinas. No primeiro e 

segundo ENCONTROS PRESENCIAIS ocorre a aplicação de atividades avaliativas, não perca! Você 
poderá entrar em contato com todos os professores das disciplinas on line via e-mail e as respostas serão 
dadas num prazo máximo de 48 horas. Assim como nas outras disciplinas,o estudo é a ferramenta mais 
importante para o sucesso na aprendizagem e aprovação. Caso precise de alguma orientação para estudo 
procure os professores e a coordenação do NEO, assim como a coordenadora pedagógica da faculdade. 
Você encontra todas as informações sobre as disciplinas on line no Blog cujo link é: 

https://disciplinasonlineunipac.wordpress.com/ 

 

 

 

Blogs dos cursos 

É fundamental que você acesse diariamente o Blog do seu 
curso. É nele que todas as atualizações e informações são 
disponibilizadas para os (as) alunos (as). Para acessar o blog 
do curso, acesse o site da instituição e posteriormente 
localizará o espaço de cada curso na página abaixo. 
https://unipacuberlandia.com.br/blogs-2/ 

 

Acesso ao Blackboard: 

O acesso ao Blackboard pode ser feito pelo seu computador ou 
pelo celular. Para acessar pelo celular é necessário que você faça 
o downloaddo aplicativo. Consulte o coordenador de TI para sanar 
dúvidas que porventura surgirem. 

Para acessar o Blackboard é preciso utilizar o login e senha que 
são definidos inicialmente como sendo o CPF do aluno. Após o 
primeiro acesso, você poderá trocar sua senha, porém, o login será 
sempre o seu CPF. 

Ischolar 

Você acessa o iScholar pelo painel do aluno com senha e 
login individuais e pessoais para fins de segurança. No painel 
do aluno você também poderá se comunicar com os 
professores para sanar dúvidas sobre suas notas e outros. É 
neste painel que você tem acesso às notas das disciplinas. 
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Após acessar o ambiente, você visualizará as disciplinas que cursa em Lista de disciplinas: 
 

 
 

Para visualizar o conteúdo de cada disciplina basta clicar no nome de cada uma e terá acesso aos 
conteúdos/materiais de estudo, atividades avisos e muito mais. Veja abaixo o exemplo de uma disciplina: 

Ao acessar o site da Unipac, você visualizará a imagem ao 
lado Neste espaço encontrará todas as informações 
importantes da faculdade e para navegação pelo seu curso. 
Abaixo segue a lista destas informações, basta clicar em 
cada um dos itens e realizar a leitura. 
 

Ao lado temos os principais ícones para que você se 
mantenha informado (a) sobre tudo dentro da 
instituição. Explore cada um deles!!!! 

Agora vamos acessar o Blackboard, nosso Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), indicado por uma 
seta vermelha na figura anterior. 

Para acessar o AVA, você deverá utilizar login e 
senha informados pela instituição.  
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LISTA DE E-MAILS DOS COORDENADORES DA UNIPAC 

 

Coordenadora Pedagógica/NAPPSU:  Grace Tessaro grace.tessaro@unipacuberlândia.com.br 

Administração - Coordenador: Rogério Borsato - administracao@unipacuberlandia.com.br 

Agronegócio - Coordenador: Laurisley M. Araújo -  agronegocios@unipacuberlandia.com.br 

Agronomia - Coordenador: Vanderley José Pereira - agronomia@unipacuberlandia.com.br 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Coordenador: Diego Nunes Molinos - 
analise@unipacuberlandia.com.br  

Biomedicina - Coordenador: Romualdo Morandi - biomedicina@unipacuberlandia.com.br 

Ciências Contábeis - Coordenador: Wesley Sidney Mendonça - contabeis@unipacuberlandia.com.br 

Direito - Coordenadora: Rosa Maria Anunziata - direito@unipacuberlandia.com.br 

Educação Física - Coordenadora: Priscila Nobre - edfisica@unipacuberlandia.com.br 

Enfermagem - Coordenadora: Carolina Saiberth Carfesan - enfermagem@unipacuberlandia.com.br 

Farmácia- Coordenador: Romualdo Morandi - farmacia@unipacuberlandia.com.br 

Gestão de Recursos Humanos - Coordenador: Rogério Borsato - 

administracao@unipacuberlandia.com.br 

Logística - Coordenador: Rogério Borsato - administracao@unipacuberlandia.com.br 

Medicina Veterinária - Coordenadora: Marcella Antunes - veterinaria@unipacuberlandia.com.br 

Nutrição - Coordenadora: Cristiane dos Santos Lázari - nutricao@unipacuberlandia.com.br 

Psicologia - Coordenadora: Maria Tereza de Oliveira Ramos - 

mariatereza.ramos@unipacuberlandia.com.br 

Serviço Social - Coordenadora: Pollyana Nunes Dias - servicosocial@unipacuberlandia.com.br 

Coordenadora do NEO-Núcleo de Estudos Orientados: Luciana Charão de Oliveira 

luciana.charao@unipacuberlandia.com.br 


