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APRESENTAÇÃO

Este manual é uma iniciativa do Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE e tem o 
objetivo de apresentar a Universidade a você que está chegando.

Ingressar em uma Universidade representa ingressar em um novo universo que, 
além de oferecer novos conhecimentos e uma futura profissão, também promove 
o encontro com grande diversidade de pessoas e opiniões.   Além de se graduar em 
determinada área do conhecimento, você também deve vivenciar a Universidade 
de forma mais ampla, participando das atividades, dos projetos de pesquisa e de 
extensão que acontecem na sua Universidade.

Este manual reúne algumas informações institucionais bastante relevantes para 
você que está entrando, mas não esqueça que descobrir a Universidade é sua tarefa 
contínua. Por isso, apresentamos os serviços oferecidos pelo Campus Guarulhos da 
UNIFESP para que você possa se familiarizar com a sua Universidade de modo a 
continuar sua trajetória da maneira mais satisfatória possível.

Leia este manual; converse com seus professores; interaja com seus amigos; 
acesse o site do campus; procure os serviços sempre que precisar e participe da 
vida universitária.

Seja bem vindo!

NAE – Guarulhos
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MENSAGEM DA DIREÇÃO ACADÊMICA

Caros(as) ingressantes,

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) é uma instituição nova, com o início dos cursos de graduação 
em 2007, mas já se tornou referência na produção e na difusão de conhecimento 
científico na área de Humanidades.

As avaliações dos cursos realizadas pelo Ministério da Educação , as aprovações 
dos programas de Mestrado e Doutorado em todas as áreas pela CAPES, as 
publicações do corpo docente, os programas e projetos de extensão universitária e 
a inserção profissional dos alunos formados na nossa Escola comprovam a elevada 
qualidade acadêmica do campus Guarulhos.

Esses resultados só foram possíveis, em tão pouco tempo, devido ao trabalho e 
ao esforço dos servidores técnico-administrativos, ao nível de qualidade do quadro 
de professores e ao envolvimento dos alunos nas inúmeras atividades oferecidas 
pela Escola, para além da sala de aula, seja na participação em grupos de estudos 
e pesquisas, em projetos de iniciação científica e de extensão universitária, 
intercâmbios internacionais (existem muitas bolsas de Iniciação Científica, Extensão 
e Apoio ao Ensino), seja na atuação por melhores condições de ensino, em conjunto 
com docentes e técnicos.

Neste momento, nossa EFLCH passa por um importante momento de transição. 
As atividades acadêmicas estão sendo realizadas em uma unidade provisória no 
Centro de Guarulhos, enquanto está sendo construído o novo prédio acadêmico, 
com mais de 20 mil metros quadrados, na unidade Pimentas, o que garantirá um 
grande salto nas condições de infraestrutura da nossa escola. Estamos com 80% 
da obra realizada e o término está previsto para o primeiro semestre de 2015 e, 
neste período, faremos uma reforma nas instalações atuais e há a  intenção de 
aquisição de outros terrenos e/ou imóveis para a consolidação e a futura expansão 
da EFLCH.
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Estamos felizes em recebê-los(as) como nossos alunos(as) e como parte da 
comunidade acadêmica da EFLCH. Parabenizamos a todos(as) por esta conquista e 
esperamos que desfrutem desse tempo de formação, potencializando as inúmeras 
possibilidades que a universidade oferece, no cumprimento de seu importante 
papel e responsabilidade social.

Desde já, colocamo-nos à disposição na Direção Acadêmica, com a expectativa de 
contar com a colaboração e participação de todos(as) na busca pela universidade 
que queremos ser, por meio de um diálogo aberto e uma convivência acadêmica 
rica e respeitosa. Juntos, somos todos(as) EFLCH!

Parabéns e sejam bem-vindos(as).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez – Diretor Acadêmico
Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Vice-Diretora Acadêmica
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O CAMPUS GUARULHOS

•   O que você precisa saber?

O início das aulas está marcado para o dia 23 de Fev de 2015. A primeira semana 
de aulas é dedicada ao acolhimento dos alunos, em que a instituição organiza 
eventos de recepção. Acompanhe a programação no site do campus.

•   Agora, é só assistir às aulas?

No 1º semestre de estudo a grade curricular é fixa, ou seja, todos os alunos são 
matriculados obrigatoriamente em todas as disciplinas do 1º termo (semestre). Há 
apenas uma turma por curso e turno, exceto no caso da UC “Leitura e Interpretação 
de Textos”, em que é necessário consultar em qual turma está matriculado. Estas 
informações e as grades semestrais dos cursos podem ser consultadas no site 
do campus no link institucional “secretaria acadêmica” da página http://humanas.
unifesp.br/  ou no mural da secretaria de alunos.

•   Como solicito aproveitamento de estudos?

Ingressantes que já possuem outra graduação (curso superior) podem solicitar 
aproveitamento de estudos na secretaria. É necessário preencher formulário 
específico, e apresentar os originais acompanhados de cópia do histórico escolar e 
dos programas das disciplinas que pretende aproveitar autenticados pela instituição 
de origem e entregá-los até a confirmação de matrícula.

DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA

Caso tenha sido admitido em outro curso e/ou outra universidade pública e 
decida desistir de sua matrícula atual, é necessário solicitar a desistência formal 
preenchendo formulário no site http://www.unifesp.br/reitoria/vestibular/. Os que 
assim não o fizerem e for constatada a matrícula concomitante em outro curso 
de instituição pública de ensino superior perderão ambas as matriculas de acordo 
com a Lei nº 12.089 de 11/11/2009.
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PASSE ESCOLAR

Preencha o formulário de solicitação de Cadastro na SPTrans/EMTU fornecido 
pela Secretaria Acadêmica, após preenchido entregue-o no balcão da Secretaria.

SPTrans - Acessar a página da SPTrans no endereço http://sptrans.com.br/  após 
10 dias da entrega do formulário, acessar o link Bilhete Único < Estudante <  Consulta 
clique em   “Veja como está a situação do seu cadastro na SPTrans”.

Após seguidas as instruções indicadas pela SPTrans e efetuado o pagamento da 
taxa de emissão ou revalidação do cartão, no caso de emissão o cartão é enviado 
para Secretaria Acadêmica no prazo de 15 a 20 dias, onde deve ser retirado pelo 
aluno.  Caso o aluno já possua o Cartão do Bilhete Único Escolar, não será enviado 
um novo cartão para a Instituição, devendo ser utilizado o cartão que o aluno já 
possui.

Caso apareça a mensagem “Não foi encontrado cadastro correspondente aos 
dados fornecidos. Por favor, solicite que a secretaria de sua escola envie o cadastro 
para SPTrans.” entre em contato com Secretaria Acadêmica para verificação do 
cadastro.

O cadastro será feito com o endereço do aluno constante nos registros da 
universidade, em nenhuma hipótese será cadastrado outro endereço. Caso haja 
alteração de endereço, deve ser solicitada a alteração por requerimento na 
Secretaria Acadêmica, acompanhado de cópia de comprovante de residência 
(contas de água, luz, telefone ou gás) em nome do aluno, pais ou cônjuge; emitidas 
em no máximo a 90 dias da data de solicitação, quando será alterado o endereço 
na instituição e na SPTrans.

EMTU - Acessar a página da EMTU no endereço  http://www.emtu.sp.gov.br  após 
10 dias da entrega do formulário. No link Passe Escolar, clique no quadro Bom 
Escolar (Região de São Paulo) e em seguida Acompanhe sua solicitação.

Siga as instruções de preenchimento do formulário de revalidação, imprimir o 
boleto da taxa de emissão do Bilhete Bom Escolar, e entregá-lo pago na secretaria 
acadêmica juntamente com uma foto 3 x 4 recente, e cópia dos seguintes 
documentos: RG e comprovante de residência (cópia de contas de água,     luz, 
telefone ou gás) emitidas a no máximo 90 dias (em nome do aluno, pais, responsável 
legal, cônjuge nos dois últimos casos apresentar documento comprobatório), 
caso o aluno resida em residência alugada, repúblicas e congêneres e não possua 
comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar juntamente com 
o comprovante contrato de aluguel ou declaração com firma reconhecida do 
locatário o cessionário do imóvel.
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O Cartão estará disponível para retirada na Secretaria Acadêmica no prazo de 
15 a 20 dias após a entrega dos documentos, onde deverá ser retirado pelo aluno. 
Caso apareça a mensagem Estudante ou Professor não cadastrado em nenhuma 
instituição de ensino entre em contato com a Secretaria Acadêmica para verificação 
do cadastro.

GUARUPASS – O formulário deve ser retirado na empresa apresentando atestado 
de matrícula, RG, CPF e comprovante de residência. Após o preenchimento, deve ser 
entregue na Secretaria de Alunos do campus para carimbo e assinatura do diretor.

Outras Empresas de Transporte Intermunicipal – verificar o procedimento da 
empresa.

DÚVIDAS

 Acesse os sites http://sptrans.com.br/ e http://www.emtu.sp.gov.br, ou entre em 
contato com a Secretaria de Alunos do campus.  

SECRETARIA DE ALUNOS

Sua porta de entrada na Universidade é a Secretaria de Alunos, responsável 
pela matrícula e acompanhamento do registro de toda sua vida acadêmica. É o 
local em que são emitidas as documentações como histórico escolar e conteúdo 
programático.  O prazo para emissão de documentos é de 15 dias úteis para 
conteúdo programático e histórico escolar, é de 15 dias úteis para assinatura de 
contrato de estágio.

O horário de atendimento da secretaria é das 09h00 às 21h00.

Telefone para contato é 3381-2000 (ramais 6049/6093).

E-mail: secretariaguarulhos@unifesp.br.

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO

O Núcleo de Apoio Pedagógico, constituído pelos servidores Técnicos em 
Assuntos Educacionais (T.A.E.s), realiza o atendimento ao corpo discente quanto a 
orientações sobre a Matriz Curricular de cada curso da EFLCH, observando o PPC 
(Projeto Pedagógico do Curso) e os Regimentos de cada Curso de Graduação. 
Propicia atendimento especializado ao discente na construção de Plano de Estudos 
para conclusão do seu curso, de modo contínuo até sua integralização curricular.

Para atendimento, entrar em contato por email com o TAE responsável pelo curso.
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Equipe do Apoio Pedagógico:

 - Alessandra Andrade

 - Eliane Agostinho

 - Elaine Pires

 - Wellington Pereira

 - Diego Casado

 - Daniela Matos

Para atendimento, entrar em contato por e-mail: apoiopedagogico@unifesp.br

COMUNICAÇÃO

O fluxo de informações da EFLCH se dá através de publicações no site do campus 
http://humanas.unifesp.br/novo/index.php e das listas de e-mails. É fundamental 
que o aluno se cadastre nas listas abaixo indicadas.

Para cadastrar-se nas listas acesse o link abaixo e se inscreva nas seguintes 
opções:

 http://humanas.unifesp.br/ << institucional << solicitação de serviços << 
cadastro de e-mail.

 - a lista de eventos da UNIFESP-Guarulhos: Divulga Guarulhos

 - a lista com informações gerais do campus: Graduação

 - a lista específica do curso matriculado: Ciências Sociais, Filosofia, História, 
História da Arte, Letras ou Pedagogia

ESCLARECIMENTOS

Os cursos da EFLCH possuem matriz curricular estruturada por semestres. A partir 
do 2º semestre, o aluno tem a possibilidade de “moldar” a grade semanal ao seu 
gosto acadêmico ou suas necessidades pessoais. É possível, por exemplo, não 
matricular-se em todas as disciplinas do termo, respeitado o limite mínimo de 3 
UĆ s, assim como cursar disciplinas de outros termos e cursos. Todas estas escolhas 
podem ser feitas durante o período de rematrícula, seguindo as orientações 
publicadas no site e as regras estabelecidas pelo curso. Salientamos que os alunos 
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devem ficar atentos às escolhas feitas para não acumular muitas disciplinas em 
alguns semestres e prejudicar assim a conclusão de sua graduação.

•   Qual é a matriz curricular do meu curso?

Para conhecer a matriz curricular, assim como plano pedagógico e outros 
documentos dos cursos oferecidos na EFLCH, consulte o site da Prograd: “http://
www.unifesp.br/reitoria/prograd/”, no link “Cursos de Graduação”. É muito importante 
que os alunos tenham conhecimento do trajeto acadêmico que terão que cumprir 
e acompanhem propostas, projetos e alterações que venham a ser elaborados/
aprovados durante sua graduação. Por isso, não deixe de consultar sempre os 
documentos elaborados pelo curso em que se matriculou!

•   Como me matricularei nos demais semestres?

O processo de rematrícula é semestral e é realizado exclusivamente pelo 
sistema online. As orientações para rematrícula, assim como a grade semestral 
são publicadas no site do campus e é de responsabilidade do aluno acompanhá-
las. A rematrícula é obrigatória e o aluno que não a efetuar, de acordo com o 
Regimento Geral da Universidade, é considerado desistente, então, FIQUE ATENTO 
AOS PRAZOS.

•   O que é uma UC?

UC é Unidade Curricular, o mesmo que disciplina.

•   O que são Eletivas (E)?

Eletivas são Unidades Curriculares optativas oferecidas pelo curso. Estas Uć s são 
oferecidas de forma variada e nem sempre a mesma Eletiva é oferecida mais de 
uma vez. Na escolha das eletivas, o aluno tem a possibilidade de “eleger” as UCs 
que irá fazer, moldando desta forma o curso ao seu gosto acadêmico. A quantidade 
de eletivas a cumprir varia em cada curso.

•   O que são Domínios Conexos (DCs)?

Domínios Conexos são Unidades Curriculares que os alunos devem cumprir em 
outros cursos. A quantidade de DĆ s a cumprir, varia em cada curso. O aluno tem 
liberdade para escolher quais DCs quer fazer e em quais cursos, o que o permite ao 
aluno dialogar com outras áreas de conhecimento, capacitando-a para a reflexão 
multidisciplinas e o trabalho multifuncional.
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•   O que são Domínios Conexos Fixos (DCFs)?

Há duas disciplinas oferecidas pelo curso de Filosofia que são obrigatórias para os 
alunos de todos os cursos: “Leitura e Interpretação de Textos” (1º termo) e “Filosofia 
Geral” (2º termo).  A UC “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos” é oferecida às 
segundas-feiras e os alunos de todos os cursos são distribuídos automaticamente 
em turmas mistas. È necessário consultar no site do campus no link “secretaria” ou 
no mural da secretaria em qual turma está matriculado.

•   Quais são as habilitações dos cursos da EFLCH?

Ciências Sociais, Filosofia, História e Letras formam profissionais nas habilitações 
de Bacharelado e Licenciatura, Pedagogia licenciados e História da Arte bacharéis. 
O que define a habilitação em que o aluno se graduará é o percurso durante a 
graduação, quais disciplinas foram cumpridas, quais exigências do curso. Não é 
necessário que os alunos façam uma opção formal pela habilitação pretendida.

•   Atividades complementares?

Durante toda a graduação, o aluno deve cumprir as chamadas atividades comple-
mentares que consiste na participação em semanas acadêmicas, congressos, 
seminários, pales-tras, conferências, iniciação científica, entre outras. Cada curso 
possui carga horária e regras diferenciadas que podem ser consultadas no site da 
Prograd.

NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE (NAE)

O Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE tem como objetivo efetivar a Política 
de Assistência Estudantil da UNIFESP, visando garantir tanto o acesso a uma 
formação acadêmica de qualidade, quanto a permanência e o apoio necessários 
ao estudante no decorrer da graduação.

O NAE conta com uma equipe multiprofissional composta por assistente 
social, enfermeira, psicólogo e médico. Atuando prioritariamente em questões 
concernentes à política de permanência; atenção integral à saúde; atividades 
extracurriculares, de cultura, de esporte e lazer.

Serviço de Saúde

O NAE fundamenta-se em uma proposta de atenção integral à saúde do estudante 
no seu mais amplo significado de perfeito bem-estar físico, mental e social.

Atua na atenção primária através de acolhimento, orientação e encaminhamentos; 
planeja, coordena e executa ações de promoção da saúde e contribui na prevenção 
de agravos à saúde do estudante.



12

Contatos: Enfermeira Lucíola / Médico Henrique / Psicólogo Adriano

E-mail: nae.guarulhos@unifesp.br

Obs.: Pela natureza de suas atribuições, o NAE não fornece nenhum tipo de 
medicamento e não faz atendimentos de urgência e emergência.

Serviço Social

A Assistência Estudantil do Núcleo de Apoio ao Estudante tem como objetivo 
possibilitar  a permanência e a conclusão da graduação dos discentes da Universidade 
Federal de São Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Para mais informações, entre em contato:

Assistente Social: Andréia Nascimento.
Assistente Social: Mariana Puridade
Estagiária: Ana Claudia

Telefone: (11) 3381-2136

E-mail: nae.guarulhos@unifesp.br

Atendimento: segunda a sexta das 13:00 às 20:00

Programas Executados Pelo NAE

- O Programa de Auxílio Para Estudantes (Pape/Unifesp)

O Auxílio Permanência é um dos programas que compõem a Política de 
Assistência Estudantil da UNIFESP. Ele tem como objetivo criar condições de acesso 
e aproveitamento pleno na formação acadêmica aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica através da concessão de auxílios.

Perfil prioritariamente atendido: Em conformidade com o Plano Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES), são atendidos prioritariamente estudantes 
oriundos da rede pública de educação básica com renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados por outros 
critérios socioeconômicos desta universidade.
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Concessão: Os auxílios são concedidos de acordo com as necessidades aferidas 
pela análise socioeconômica do candidato variando em cinco faixas de valor.

Pagamentos: Os auxílios são pagos em depósito na conta corrente do estudante 
a partir do 5º dia útil do mês, referente ao mês anterior.

Parâmetros de atribuição dos auxílios: Os valores de auxílios propostos relativos 
aos graus de vulnerabilidade identificados têm como referência a soma das 
modalidades de auxílios atuais, (alimentação: R$213,00; moradia: R$373,00; 
transporte: R$160,00).

A soma máxima destas três modalidades, que perfaz um total atual de R$ 746,00, 
será destinada ao público alvo de estudantes considerados em situação de extrema 
vulnerabilidade socioeconômica.

As demais faixas propostas correspondem aos outros quatro níveis de 
vulnerabilidade identificados e ordenados conforme classificação abaixo:

¹ As faixas de definição do Índice de Classificação (IC) propostas baseiam-se nos 
valores do salário mínimo vigente.

Além das faixas de valores citadas, contamos com o Auxílio Creche no valor de 
R$120,00 por criança, destinado aos pais estudantes contemplados pelo Programa, 
que tenham filhos com idade máxima de até 6 (seis) anos completos e que 
estejam legalmente sob sua responsabilidade. A concessão do auxílio ocorrerá                      
apenas a um dos pais, quando ambos forem alunos.

PERFIL

INTERVALO DE 

IC ¹ (combinado 

com análise 

social )

REFERENCIAL 

DE VALORES 

(Salário Mínimo)

REFERENCIAL DE 

VALOR A SER 

CONCEDIDO

REFERENCIAL DE 

AUXÍLIO A SER 

CONCEDIDO

Perfil I 0 a 168
mínimo

R$ 746,00*

Moradia, 

Transporte e 

Alimentação

Perfil II 169 a 335
¼ - ½ de salário 

mínimo
R$ 586,00

Moradia e 

Alimentação

Perfil III 336 a 671
½ a 1 de salário 

mínimo
R$ 373,00

Moradia ou 

Alimentação e 

Transporte

Perfil IV 672 a 839
mínimo

R$ 213,00 Alimentação

Perfil V 840 a 1086
1 ¼ - 1 ½ de 

salário mínimo
R$ 160,00 Transporte
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Passos para inscrição no Programa:

1º.Aguardar a abertura do Processo Seletivo e a  publicação do Edital;

2º.Ler o Edital atentamente e verificar se você se enquadra no perfil e nos critérios 
que estão especificados no Edital;

3º. Responder o Questionário Socioeconômico (disponibilizado junto ao Edital) 
com todas as informações solicitadas;

4º.Identificar os documentos na Lista de Documentos Comprobatórios que é 
disponibilizada junto ao Edital;

6º.Entregar, na data e local indicado pelo Edital, o Questionário Socioeconômico 
preenchido bem como a Documentação Comprobatória da sua situação 
socioeconômica completa;

7º.Agendar com o Serviço Social uma data para entrevista e comparecer no 
horário e local indicado;

8º.Aguardar o Resultado Final do Processo Seletivo, publicado no site do seu 
campus . Caso não concorde com o resultado publicado, poderá pedir revisão do 
mesmo, a partir do Formulário de Recurso, dentro do prazo estabelecido no Edital.

Ainda tem dúvidas? Procure o Serviço Social...

 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU

O Restaurante Universitário (RU) oferece refeições de segunda a sexta-feira, 
conforme o calendário acadêmico do Campus.

O horário de funcionamento é das 11:30h às 15:00h para o almoço e das 17:30h 
às 21:00h para o jantar.  Todo estudante de graduação, devidamente matriculado, 
e mediante a apresentação do crachá, pode almoçar e/ou jantar pagando R$2,50 
por refeição.

Você também pode contribuir com sugestões e críticas diretamente à Comissão 
Paritária de Alimentação – CPA através do e-mail nae.guarulhos@unifesp.br.
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BIBLIOTECA DA EFLCH

 A biblioteca da EFLCH é um espaço de estudo que abriga mais de 40 mil 
livros, revistas e multimeios.

 A biblioteca tem o objetivo de ser um centro de apoio ao ensino e à 
formação do estudante, proporcionando acesso a fontes e recursos de pesquisa 
durante toda a trajetória do aluno na Universidade.

 São oferecidos diversos serviços como consulta local para o público em 
geral, empréstimos de obras, orientações às pesquisas bibliográficas, orientação e 
treinamento para o uso de bases de dados, orientação à normalização de trabalhos 
acadêmicos, empréstimos de livros de outras bibliotecas da Unifesp e conveniadas, 
e auxílio no acesso a artigos e publicações em geral.

 Para conhecer melhor sobre nossa biblioteca, entre no site: “www.humanas.
unifesp.br” e acesse o menu “Biblioteca”.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

O campus Guarulhos possui um laboratório de informática onde você tem acesso 
a computadores e impressoras para atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pode 
ser utilizado por todo o corpo discente e pelos servidores da Unifesp Guarulhos.

O usuário que utiliza o laboratório poderá:

•	 Digitar	textos	e	trabalhos	acadêmicos;

•	 Acessar	a	Internet	para	pesquisas	de	conteúdo	acadêmico;

•	 Efetuar	impressões	de	conteúdo	acadêmico	de	acordo	com	a	cota	mensal	
disponibilizada, que é de 100 páginas.

Como utilizar?

•	 Os	laboratórios	de	informática	ficam	abertos	das	10	às	21:30	de	segunda	a	
sexta-feira, exceto feriados.

•	 O	aluno	deve	sempre	portar	o	crachá	quando	utilizar	os	laboratórios.
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Obs.: O uso dos computadores poderá ser feito desde o início das aulas.

A realização de impressões só estará disponível a partir da inscrição do aluno na 
Intranet da Unifesp.

Não são permitidos acessos a redes sociais, bate-papo, jogos, pornografia e 
outras atividades não vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão da Unifesp. 

Contatos
Telefones: 3381-2000 / 3381-2095

e-mail: ti_guarulhos@unifesp.br

DEMAIS SERVIÇOS

Achados e Perdidos
Para os esquecidos ou para aqueles que encontrarem objetos pessoais pelo 

campus, temos um serviço de Achados e Perdidos, situado no 2º andar do prédio 
administrativo, sala 231 (Divisão de Serviços e Infraestrutura).

Quem encontrar algum objeto poderá levá-lo ao setor e o mesmo será guardado 
para que o esquecido possa retirar depois.

O horário de funcionamento é  de segunda à quinta das 08:00h às 22:00h e de 
sexta das 08:00h às 21:00h.

 

Fotocópia
A reprografia do campus está situada ao lado da quadra e seu horário de 

funcionamento é de segunda à sexta das 13:00h às 21:50h.

Projetos no Campus
O Campus Guarulhos conta com diversos projetos em andamento. Para saber 

mais a respeito, visite o site www.humanas.unifesp.br,



Esperamos que esse manual 
seja ou tenha sido útil a você 
que está prestes a iniciar 

seus estudos na UNIFESP




