Dados Pessoais
Nome:
N° de matrícula:
Telefone:

Caderno Acadêmico

E-mail:

UNIVERSIDADE

Tudo o que você precisa saber do

1ºdia à formatura

Calendário

2020

1/1
2/2

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Ano Novo (Feriado nacional)
Nª. Sª. dos Navegantes
(Feriado municipal Canoas/RS)

24/2 Recesso institucional - Carnaval
25/2 Carnaval
9/4 Recesso institucional
Quinta-feira Santa

10/4 Paixão de Cristo (Feriado)
11/4 Recesso institucional
2

12/4
21/4
1/5
15/5

Páscoa
Tiradentes (Feriado nacional)
Dia do Trabalho (Feriado nacional)
Dia de São João Batista de La Salle
(Dia letivo)

11/6 Corpus Christi (Feriado nacional)
12/6 Recesso institucional
13/6 Recesso institucional

Caderno Acadêmico Universidade La Salle 2020

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

7/9
12/10
13/10
15/10

Independência do Brasil
(Feriado nacional)

Nossa Senhora Aparecida

(Feriado nacional)

Recesso institucional
Dia do Professor

2/11
15/11
25/12

2020

Calendário

Julho

Dia de Finados (Feriado nacional)

Proclamação da República
(Feriado nacional)
Natal (Feriado nacional)

(Feriado antecipado para 13/10)
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Horário
Acadêmico
Presencial

Manhã
9h às 10h40min
10h50min às 12h10min
*Pré-aula: 9h às 9h10min

Tarde
14h às 15h40min
15h50min às 17h10
*Pré-aula: 14h às 14h10min

Noite
18h50min às 20h35min
20h45min às 22h
*Pré-aula: 18h50min às 19h

Educação a Distância

Horário de funcionamento dos polos
De 2ª a 6ª feira: 18h30min às 22h
Sábado: 8h às 12h
Encontro semanal da modalidade semipresencial: 19h às 21h
CALENDÁRIO ACADÊMICO GRADUAÇÃO PRESENCIAL - 2020
1º SEMESTRE

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Fevereiro

-

-

-

27

28

29

Março

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26 6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28

Abril

6 • 13 • 20 • 27

7 • 14 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 16 • 23 • 30

Maio

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26 6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28 8 • 15 • 22 • 29 2 • 9 • 16 • 23
30

Junho

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24

4 • 18 • 25

5 • 19 • 26

6 • 20 • 27

Julho

6 • 13

7 • 14

1 • 8 • 15

2 • 9 • 16

3 • 10 • 17

4 • 11 • 18

Grau 1

04/05

12/05

06/05

07/05

15/05

09/05

Grau 2

06/07

07/07

08/07

09/07

10/07

11/07

Substituição

13/07

14/07

15/07

16/07

17/07

18/07

Encontros
presenciais

20

19

20

19

18

19

Substitução
de dia letivo
na EaD

-

01 dia letivo

-

01 dia letivo

20

20

20

20

Total Dias
Letivos

Formação docente e planejamento
do ano letivo: de 03 a 21/02
Férias docentes: 02 a 31/01
Reunião de colegiados: de 03 a 21/02

4

3 • 17 • 24

02 dias letivos 01 dia letivo

20

Reunião geral: 26/02
Início do semestre: 27/02
Término do semestre: 18/07
Total de dias letivos: 120
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20

2º SEMESTRE

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Agosto

3 • 10 • 17 • 24
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

6 • 13 • 20 • 27

7 • 14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

Setembro

14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

Outubro
Novembro

5 • 19 • 26

6 • 20 • 27

9 • 16 • 23 • 30 3 • 10 • 17 • 24

Sábado

7 • 14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23 3 • 10 • 17 • 24
30
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28

Dezembro

7 • 14 • 21

1 • 8 • 15

2 • 9 • 16

3 • 10 • 17

4 • 11 • 18

5 • 12

Grau 1

19/10

06/10

07/10

08/10

09/10

03/10

Grau 2

14/12

08/12

09/12

10/12

11/12

05/12

Substituição

21/11

15/12

16/12

17/12

18/12

12/12

18

19

20

20

20

20

01 dia letivo

-

-

-

-

20

20

20

20

20

Encontros
presenciais

Substitução
de dia letivo 02 dias letivos
na EaD
Total Dias
Letivos

20

Formação docente: 20 a 31/07
Reunião de colegiados: 20 a 31/07
Reunião geral: 30/07
Início do semestre: 03/08
Término do semestre: 21/12
Total de dias letivos: 120
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CALENDÁRIO ACADÊMICO GRADUAÇÃO EAD - 2020
1º SEMESTRE

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Fevereiro

-

-

-

27

28

29

Março

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26 6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28

Abril

6 • 13 • 20 • 27

7 • 14 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 16 • 23 • 30

Maio

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26 6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28 8 • 15 • 22 • 29 2 • 9 • 16 • 23
30

Junho

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24

4 • 18 • 25

5 • 19 • 26

6 • 20 • 27

Julho

6 • 13

7 • 14

1 • 8 • 15

2 • 9 • 16

3 • 10 • 17

4 • 11 • 18

Provas
Regulares
Turmas
Semipresenciais

Provas
Regulares
Turmas
On-line

3 • 17 • 24

Ocorrerão de 22/06 a 26/06 ou de 29/06 a 03/07
(a semana de aplicação será de acordo com as disciplinas).

Ocorrerão nos dias 27/06 ou 04/07
(o sábado de aplicação será de acordo com as disciplinas).

Prova de
Substituição

Data de realização das provas de substituição: 11 de julho

Prova em
Época Especial

Data de aplicação das provas em época especial: 18 de julho

Formação docente e planejamento do ano letivo: 03 a 21/02
Formação dos tutores e planejamento das atividades do ano letivo: 03 a 21/02
Férias docentes e dos tutores: 02 a 31/01
Reunião de colegiados: de 03 a 21/02
Reunião geral: 26/02
Início do semestre 1ª entrada: 27/02
Início das aulas da 2ª entrada: 27/04
Término do semestre: 18/07
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2º SEMESTRE

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Agosto

3 • 10 • 17 • 24
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

6 • 13 • 20 • 27

7 • 14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

Setembro

14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23
30

3 • 10 • 17 • 24

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

Outubro
Novembro
Dezembro
Provas
Regulares
Turmas
Semipresenciais

Provas
Regulares
Turmas
On-line

5 • 19 • 26

6 • 20 • 27

9 • 16 • 23 • 30 3 • 10 • 17 • 24
7 • 14 • 21

1 • 8 • 15

Sábado

7 • 14 • 21 • 28

1 • 8 • 15 • 22
29

2 • 9 • 16 • 23 3 • 10 • 17 • 24
30
31

4 • 11 • 18 • 25

5 • 12 • 19 • 26

6 • 13 • 20 • 27 7 • 14 • 21 • 28

2 • 9 • 16

3 • 10 • 17

4 • 11 • 18

5 • 12

Ocorrerão de 23/11 a 27/11 ou de 30/11 a 04/12
(a semana de aplicação será de acordo com as disciplinas).

Ocorrerão nos dias 28/11 ou 05/12
(o sábado de aplicação será de acordo com as disciplinas).

Prova de
Substituição

Data de realização das provas de substituição: 12 de dezembro

Prova em
Época Especial

Data de realização das provas de substituição: 16 de dezembro

Formação docente e planejamento do semestre letivo: 20 a 31/07
Formação dos tutores e planejamento das atividades do ano letivo: 20 a 31/07
Reunião de colegiados: 20 a 31/07
Reunião geral: 30/07
Início do semestre 3ª entrada: 03/08
Início das aulas da 4ª entrada: 28/09
Término do semestre: 21/12
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Atividades Acadêmicas

01
Janeiro

02
Fevereiro

1 | Feriado de Ano Novo (Nacional)
02 a 31 | Férias Docentes
15 | Última data para pagamento da 1ª parcela do investimento educacional

2 | Feriado Nossa Senhora dos Navegantes (Municipal)
3 a 21 | Formação Docente e Planejamento do Ano Letivo
3 a 21 | Reunião dos colegiados dos cursos
7 | Formatura dos cursos de Relações Internacionais, História - Bacharelado
e Licenciatura, Letras e Pedagogia (17h)
7 | Formatura dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção,
Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicações, Redes
de Computadores, Sistemas para Internet, Design de Produto,
Design Gráfico, Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura e
Química - Bacharelado e Licenciatura (20h)
8 | Formatura dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Psicologia (14h)
8 | Formatura dos cursos de Administração, Logística, Processos
Gerenciais e Ciências Contábeis (17h)
8 | Formatura dos cursos de Recursos Humanos, Gestão Comercial,
Marketing, Gestão Financeira e Turismo (20h)
17 | Última data para pagamento da 2ª parcela do investimento educacional
20 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
24 | Recesso institucional - Carnaval
25 | Recesso institucional - Carnaval
26 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
26 | Reunião geral - Docentes e técnicos-administrativos
27 | Recepção alunos novos
27 | Início do semestre letivo presencial e EaD
28 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)

8
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Atividades Acadêmicas

03
Março

2 a 13 | Plano de Carreira Docente - Inscrições
2 a 15 | Período de solicitação para mobilidade acadêmica
11 | Última data para ajustes de matrícula e matrícula em regime de tutoria 2020/1
13 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
25/11 a 13/03 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo
- Período das inscrições
14 | Colação de grau em gabinete 2019/2 - todos os cursos (10h)
16 | Última data para pagamento da 3ª parcela do investimento educacional
16 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo Homologação das inscrições
17 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo Recursos da homologação das inscrições
18 a 23 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo Análise dos recursos das inscrições
18 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
19 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
20 | Plano de Carreira Docente - Homologação das inscrições
20 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
23 a 27 | Plano de Carreira Docente - Recurso da homologação das inscrições
24 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo Divulgação do resultado dos recursos
24 | Reunião geral de formandos 2020/1 - Grupo 1 - Cursos Design de
Produto, Design Gráfico, Marketing, Gestão Comercial, Processos Gerenciais
26 | Reunião geral de formandos 2020/1 - Grupo 2 - Cursos Arquitetura
e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Ciência da
Computação, Tecnologia em Redes de Computadores, Engenharia
de Produção e Engenharia Química
27 | Reunião geral de formandos 2020/1 - Grupo 3 - Cursos Psicologia,
Educação Física - Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Estética
e Cosmética, Fisioterapia e Nutrição
30 | Reunião geral de formandos 2020/1 - Grupo 4 - Cursos Direito, História Bacharelado e Licenciatura, Relações Internacionais, Letras, Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura, Química - Bacharelado e Licenciatura e Pedagogia
26 a 31 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo Recursos dos resultados
31 | Reunião geral de formandos 2020/1 - Grupo 5 - Cursos Administração,
Gestão de Recursos Humanos, Logística, Ciências Contábeis e
Gestão Financeira
30/03 a 03/04 | Plano de Carreira Docente - Análise dos Recursos pelo Comitê
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Atividades Acadêmicas

04
Abril

01 a 17 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo
- Análise dos recursos dos resultados
3 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
3 | Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas e de matrícula 2020/1
6 | Plano de Carreira Docente - Entrega da documentação
das inscrições homologadas
6 a 30 | Período de solicitações de formatura 2020/1
6 a 30 | Plano de Carreira Docente - Entrega da documentação comprobatória
6 a 30 | Período de inscrições para Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
para todos os cursos da graduação
9 | Recesso institucional - Quinta-feira Santa
10 | Feriado - Paixão de Cristo
11 | Recesso institucional
12 | Feriado - Páscoa
15 | Última data para pagamento da 4ª parcela do investimento educacional
17 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
21 | Feriado - Tiradentes
24 | Reunião do Conselho Universitário (CONSUN)
27 | Início das aulas - 2ª entrada EaD
28 | Progressão Funcional do Plano de Carreira Técnico-Administrativo
- Divulgação do resultado final
29 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
30 | Aplicação da prova de Grau 1 - Graduação presencial 1 (5ª feira)
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Atividades Acadêmicas

05
Maio

1 | Dia do Trabalho – Feriado
4 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (2ª feira)
6 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (4ª feira)
6/05a a15/6
8/5
30/06
| Período
| Período
de solicitações
de solicitações
de Ingresso
de ingresso
Via via
Transferência
transferência
e
Diplomados
e
diplomados2018/2
2020/2
6/05 a 30/06 | Período de solicitações de reingresso e reopção
de curso 2020/2
2 | Postagem
7
Aplicação do G1
Grau
(4ª1feira)
- Graduação presencial (5ª feira)
2 | Aplicação
9
Postagem do
do G1
Grau
(4ª1feira)
- Graduação presencial (sábado)
2 | |Aplicação
12
Postagemdo
doG1
Grau
(4ª 1feira)
- Graduação presencial (3ª feira)
15 | Prazo máximo para postagem das atividades (40%) dos cursos
da
Educação
a Distância
2 | Reunião
Conselho
Acadêmico (CA)
15 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (6ª feira)
15 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
15 | Dia de São João Batista de La Salle
15 | Última
data
para pagamento
da Pesquisa
5ª parcelaedo
investimento
educacional
18
Reunião
do Conselho
de Ensino
Extensão
(CONSEPE)
19 | Plano de Carreira Docente - Análise dos recursos dos resultados preliminares
20 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
20| aDia
22 de
| Plano
de Carreira
- Recursos dos resultados preliminares
15
São João
BatistaDocente
de La Salle
21 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
22 | Reunião
Científicoda
deComissão
Pesquisa e
Extensão
(CCPE)
10 |Conselho
Reunião ordinária
Própria
de Avaliação
25 a 29 | Plano de Carreira Docente - Recursos dos resultados
27 e 28 | Exames de Proficiência em Língua Estrangeira do curso
de Relações Internacionais (14h)
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Atividades Acadêmicas

06
Junho

3 | Plano de Carreira Docente - Divulgação do resultado final
do edital de progressão
4 e 18 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
4 | Exame de Proficiência em Língua Estrangeira dos cursos de graduação (19h)
5| Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
6 a 11 | Período de realização de provas dos cursos da Educação a Distância
11 | Feriado - Corpus Christi
12 | Recesso institucional
13 | Recesso institucional
15 | Última data para pagamento da 6ª parcela do investimento educacional
19 | Último prazo para entrega das atividades complementares
dos formandos 2020/1
19 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
26 | Reunião do Conselho Universitário (CONSUN)

07
Julho

1 a 10 | Matrículas 2020/2 – Regular, reingressos e classificados na reopção
de curso
2 e 16 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
6 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (2ª feira)
7 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (3ª feira)
8 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (4ª feira)
9 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (5ª feira)
10 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (6ª feira)
11 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (sábado)
13 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (2ª feira)
14 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (3ª feira)
15 | Última data para pagamento da 1ª parcela do investimento educacional
15 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (4ª feira)
16 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (5ª feira)
17 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (6ª feira)
18 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (sábado)
18 | Último dia letivo da graduação presencial de 2020/1
20 a 31 | Formação docente e reunião de colegiados
29 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
30 | Reunião geral - Docentes e técnicos-administrativos
31 | Recepção alunos novos
31 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
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Atividades Acadêmicas

08
Agosto

3 | Início semestre letivo presencial e EaD
3 a 15 | Período de solicitação para mobilidade acadêmica
6 a 20 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
13 | Reunião geral de formandos 2020/2
14 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
14 | Última data para ajustes de matrícula e matrícula em regime de tutoria 2020/2
14 | Formatura dos cursos de Design de Produto, Design Gráfico, Marketing,
Gestão Comercial e Processos Gerenciais (19h)
15 | Formatura dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Ciência da Computação, Redes de Computadores,
Engenharia de Produção e Engenharia Química (15h)
15 | Formatura dos cursos de Psicologia, Educação Física - Bacharelado e
Licenciatura, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Nutrição (19h)
17 | Última data para pagamento da 2ª parcela do investimento educacional
22 | Formatura dos cursos de Direito, História - Bacharelado e Licenciatura,
Relações Internacionais, Letras, Ciências Biológicas - Bacharelado e
Licenciatura, Química - Bacharelado e Licenciatura e Pedagogia (15h)
22 | Formatura dos cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos,
Logística, Ciências Contábeis e Gestão Financeira (19h)
26 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
28 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
29 | Colação de grau em gabinete 2020/1 - todos os cursos (10h)

09
Setembro

2 a 30 | Período de solicitações de formatura 2020/2
3 e 17 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
4 | Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas e de matrícula 2020/2
7 | Feriado - Independência do Brasil
8 a 30 | Período de inscrições para Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
para todos os cursos da graduação
8 a 30 | Período de inscrições para Exame de Proficiência em disciplinas
11 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
15 | Última data para pagamento da 3ª parcela do investimento educacional
18 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
23 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
25 | Reunião do Conselho Universitário (CONSUN)
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Atividades Acadêmicas

10

Outubro

1 e 22 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
3 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (sábado)
6 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (3ª feira)
7 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (4ª feira)
7/10 a 30/11 | Período de solicitações de ingresso via transferência
e diplomados 2021/1
07/10 a 30/11 | Período de solicitações de reingresso e reopção de curso 2021/1
8 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (5ª feira)
9 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (6ª feira)
9 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
12 | Feriado - Nossa Senhora Aparecida
13 | Recesso institucional
15 | Dia do Professor - Feriado antecipado para 13/10
15 | Última data para pagamento da 4ª parcela do investimento educacional
19 | Postagem do Grau 1 - Graduação presencial (2ª feira)
21 e 22 | Exames de Proficiência em Língua Estrangeira do Curso
de Relações Internacionais (14h)
28 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
29 | Exame de Proficiência em Língua Estrangeira dos cursos de graduação (19h)
30 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)

11

Novembro

2 | Feriado - Finados
5 e 19 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
13 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
15 | Feriado - Proclamação da República
16| Última data para pagamento da 5ª parcela do investimento educacional
18 a 30 | Período de matrículas para Exame de Proficiência em disciplinas
25 | Reunião Conselho Acadêmico (CA)
27 | Reunião do Conselho Universitário (CONSUN)
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Atividades Acadêmicas

12
Dezembro

2 a 11 | Matrículas 2021/1 – Regular, reingressos e classificados
na reopção de curso
3 e 17 | Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
4 | Reunião Conselho Científico de Pesquisa e Extensão (CCPE)
5 | Aplicação da prova de Grau 2 - Graduação presencial (sábado)
7 | Realização dos Exames de Proficiência em disciplinas
8 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (3ª feira)
9 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (4ª feira)
10 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (5ª feira)
11 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (6ª feira)
11 | Reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
12 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (sábado)
14 | Postagem do Grau 2 - Graduação presencial (2ª feira)
15 | Última data para pagamento da 6ª parcela do investimento educacional
15 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (3ª feira)
16 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (4ª feira)
17 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (5ª feira)
18 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (6ª feira)
21 | Último dia letivo de 2020/2
21 | Aplicação da avaliação de substituição de grau da graduação presencial (2ª feira)
24 | Recesso institucional
25 | Feriado - Natal
30 | Recesso institucional
31 | Recesso institucional
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Missão, Visão e Princípios
da Universidade La Salle
MISSÃO
Promover a formação integral e continuada da
pessoa, com inovação e excelência, por meio
do ensino, da pesquisa e da extensão, para o
desenvolvimento da sociedade, segundo os
princípios cristãos-lassalistas.
VISÃO
Ser uma universidade percebida
excelência acadêmica e pela inovação.

pela

PRINCÍPIOS
1. Inspiração e vivência cristãs-lassalistas
2. Identidade católica e comunitária
3. Qualidade e excelência
4. Valorização das pessoas
5. Colaboração e cooperação
6. Ética
7. Educação continuada
8. Desenvolvimento sustentável
9. Empreendedorismo e Inovação
10. Trabalho em rede
11. Internacionalização

Órgão Executivo de
Administração Superior
Reitoria
Reitor
Vice-reitor
Pró-reitor de Graduação
Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
Pró-reitor de Administração

Paulo Fossatti, fsc
Cledes Antonio Casagrande, fsc
Cledes Antonio Casagrande, fsc
Cledes Antonio Casagrande, fsc
Vítor Augusto Costa Benites

Órgãos Executivos de
Administração Básica
Diretorias
Diretora de Graduação
Diretor de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu
Diretora de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu
Diretor Administrativo
Diretor de Marketing e Relacionamento
Diretor de Educação a Distância (EaD)
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Cristiele Magalhães Ribeiro
Márcio Leandro Michel
Partícia Kayser Vargas Mangan
Patrick Ilan Schenkel Cantanhede
Cleiton Bierhals Decker
Mario Augusto Pires Pool
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Órgãos de Gestão Colegiada
de Administração Superior

1. Conselho Universitário - CONSUN
O conselho universitário é o órgão
colegiado de administração superior,
de natureza normativa, deliberativa,
jurisdicional, consultiva e disciplinar.
Trata-se da instância máxima de
deliberação e de final de recurso.
Seus membros têm mandato de dois
anos, com direito a voto. Os integrantes
do CONSUN, são:
I. reitor, que o preside;
II. vice-reitor;
III. pró-reitores;
IV. três representantes da
Mantenedora;
V. cinco diretores;
VI. um representante dos coordenadores das áreas institucionais;
VII. um representante dos coordenadores de curso de graduação;
VIII. um representante dos
coordenadores dos programas de pósgraduação stricto sensu ;
IX. três representantes do corpo
docente;
X. um representante do corpo
técnico-administrativo;
XI. um representante do corpo
discente;
XII. um representante da comunidade
local.

2. Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE
O conselho de ensino, pesquisa
e extensão é órgão colegiado de
administração superior, de natureza
normativa, deliberativa e consultiva em
matéria de ensino, de pesquisa e de
extensão.
Seus membros têm mandato de dois
anos, com direito a voto. Os integrantes
do CONSEPE são:
I. reitor, que o preside;
II. vice-reitor;
III. pró-reitores;
IV. cinco diretores;
V. um representante dos
coordenadores das áreas
institucionais;
VI. um representante dos coordenadores de curso de graduação;
VII. um representante dos coordenadores dos programas/cursos de pósgraduação stricto sensu ;
VIII. três representantes do corpo
docente;
IX. um representante do corpo
técnico-administrativo;
X. um representante do corpo
discente.
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Órgãos de Gestão Colegiada

da Administração Básica

3. Conselho Acadêmico - CA
O conselho acadêmico é um órgão de
caráter consultivo e deliberativo, que
atua nas questões afetas ao ensino de
graduação e pós-graduação lato sensu.
É integrado por:
I. pró-reitoria de graduação;
II. diretoria de graduação;
III. diretoria da educação a distância
(EaD);
IV. diretoria de pesquisa e pós-graduação stricto sensu;
V. diretoria de extensão e pós-graduação lato sensu;
VI. um representante das áreas institucionais;
VII. quatro representantes dos coordenadores dos cursos de graduação;
VIII. um discente.
4. Conselho Científico de Pesquisa e
de Extensão (CCPE)
O conselho científico de pesquisa e
extensão (CCPE) é um órgão consultivo
e deliberativo, que atua em matérias
que tratam da pesquisa e da extensão
na universidade. É integrado por:
I. pró-reitoria de pós-graduação,
pesquisa e extensão;
II. diretoria de pesquisa e pós-graduação
stricto sensu;
III. diretoria de extensão e pós-graduação lato sensu;
IV. diretoria de graduação;
V. um representante dos coordenadores dos programas de pós-graduação
stricto sensu;
VI. dois representantes dos coordenadores dos cursos de graduação;
18
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VII. um pesquisador por programa de
pós-graduação stricto sensu;
VIII. um discente dos programas de
pós-graduação stricto sensu.
5. Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O NDE é presidido pelo coordenador
do curso e é constituído por ele e
mais 04 (quatro) docentes do curso,
conforme regulamentação específica,
sendo nomeados pela pró-reitoria de
graduação. Cada curso de graduação
conta com um NDE que atua nas
questões afetas à revisão e execução
do projeto pedagógico do curso.
6. Colegiados dos cursos de graduação
O colegiado de cada curso de
graduação
é
presidido
pelo
coordenador do curso, e é constituído
por todos os docentes lotados neste
curso e por um representante do
corpo discente, eleito por seus pares,
com mandato de um ano. O colegiado
em parceria com a coordenação do
curso e com o NDE atua na revisão e
execução do projeto pedagógico do
curso.
7. Colegiados dos programas de pósgraduação stricto sensu
Os colegiados dos programas de
pós-graduação stricto sensu têm por
finalidade auxiliar as coordenações
e a diretoria no desempenho de suas
atribuições, atuando nas questões
acadêmicas e pedagógicas para o bom
funcionamento do programa.
O colegiado dos programas de pós-
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graduação stricto sensu é integrado
por:
I. coordenador do programa,
que o preside;
II. docentes permanentes;
III. docentes colaboradores;
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IV. docentes visitantes;
V. pesquisadores em processo de
inserção docente;
VI. um representante do corpo discente
de cada curso, indicado anualmente
por seus pares.

Avaliação
Institucional

As avaliações institucionais ocorrem
através da atuação de comissão interna
e comissões externas.
8. Avaliação da qualidade das
Instituições de Educação Superior (IES)
A avaliação da qualidade de qualquer
Instituição de Educação Superior (IES)
está vinculada ao Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) do Ministério de Educação
(MEC).
Compreende três procedimentos: 1)
Avaliação institucional; 2) Avaliação dos
cursos; 3) Avaliação do desempenho dos
alunos. Os dois primeiros procedimentos
envolvem processos de avaliação interna
(autoavaliação) e de avaliação externa.
O terceiro procedimento depende
do Exame Nacional de Avaliação do
Desempenho do Estudante – ENADE,
realizado anualmente com os concluintes
de um conjunto de cursos.
9. Autoavaliação e Comissão Própria
de Avaliação (CPA)
A autoavaliação é um processo sistemático que promove o autoconhecimento subsidiando o planejamento
institucional com vistas à qualidade
permanente das ações. Cabe à comis-

são própria de avaliação (CPA) coordenar e sistematizar os processos
avaliativos. As principais atribuições
da CPA são: a) conduzir os processos
de avaliação interna em relação aos
objetivos e metas estabelecidos pela
IES em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; b) sistematizar
as informações em relatórios anuais, compostos por diagnósticos que
evidenciam os pontos fortes e apresentam recomendações para superação das fragilidades identificadas; c)
apresentar esses relatórios de autoavaliação ao Ministério da Educação
(MEC); d) divulgar e discutir os resultados com a comunidade acadêmica.
A composição da CPA é revista anualmente e é formada por representantes dos alunos, dos professores,
dos funcionários e da sociedade civil.
10. Avaliação externa
A avaliação externa é realizada por uma
comissão de avaliadores designados
pela Diretoria de Avaliação da
Educação Superior do MEC, em visita
de três dias à Instituição.
A avaliação institucional externa
ocorre, em geral, a cada cinco anos, e
dela depende o recredenciamento da
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universidade, pelo MEC. Esse processo
é orientado, principalmente, pelos
relatórios de autoavaliação, desde a
última visita de avaliação externa, pelo
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), pelas evidências observadas
pelos avaliadores nas entrevistas
realizadas com alunos, professores,
funcionários e CPA e nas visitas às
instalações.
11. Avaliação do desempenho do
estudante – ENADE
O Exame Nacional de Avaliação
do Desempenho do Estudante –
ENADE é um dos procedimentos de
avaliação do SINAES, que acompanha
a aprendizagem e o desempenho
acadêmico dos estudantes. De acordo
com a Lei Federal Nº 10.861, o ENADE

é componente curricular obrigatório,
portanto a participação do aluno
selecionado é condição para a colação
de grau. O exame é aplicado aos alunos
concluintes de cada ciclo de três anos,
conforme estabelecido pelo MEC,
em portarias que definem as áreas
selecionadas para participação a cada
ano. A Universidade La Salle presta
orientações aos alunos participantes e
oferece para todos os alunos inúmeras
atividades relacionadas ao ENADE.
Compete à Instituição inscrever os
formandos e informá-los sobre todos
os procedimentos relacionados à
realização do exame. Mais informações
estão disponíveis em: unilasalle.edu.
br/canoas/mais/enade ou pelo e-mail
enade@unilasalle.edu.br.

Educação
a Distância
A oferta dos cursos de graduação a
distância ocorre tanto na modalidade
híbrida (semipresencial) quanto na
modalidade on-line.
A modalidade híbrida (semipresencial)
caracteriza-se pela combinação de
interação a distância com encontros
presenciais. Nos encontros presenciais,
que ocorrem nos polos, uma vez por
semana, os alunos podem resolver
problemas e/ou desafios, que são
previamente planejados pelo professor,
e, de forma colaborativa, interagir com
os colegas, bem como dirimir dúvidas
com os tutores e realizar as avaliações.
Já a modalidade on-line caracterizase pela disponibilização das aulas,
interação e atendimento aos alunos

4

por meio virtual. Nessa modalidade,
os encontros presenciais ocorrem
apenas para realização das avaliações
obrigatórias, no final do semestre,
conforme a estrutura dos cursos e o
calendário de avaliações.
Em ambas as modalidades as aulas que
ocorrem a distância são elaboradas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem,
utilizando diversas Tecnologias Digitais
(TD - blogs, wikis, vídeos, mídias sociais,
dentre outras), produção de conteúdo
didático-pedagógico digital e recursos
como fóruns, videoconferências, chats,
dentre outros.
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Atendimento
ao Aluno

12. Central de Atendimento ao
Acadêmico (CAC)
Na CAC encontram-se os serviços de
atendimento financeiro, de protocolo,
UNIJOBS (estágios) e de financiamento.
Está localizada no térreo do Prédio 1.
13. Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE)
O NAE é o setor que realiza o
acompanhamento dos acadêmicos
no que se refere ao processo ensinoaprendizagem, constituindo-se em
um espaço de acolhimento que visa o
acesso e a permanência do acadêmico
na universidade. Localiza-se no térreo
do Prédio 1.
Serviços oferecidos:
•
Adaptação
do
ambiente
universitário
às
necessidades
dos alunos e alternativas para
permanência do acadêmico
•
Programa de nivelamento que
oferece oficinas gratuitas de
Português, Matemática, Química,
Física e Informática
•
Programa
de
monitoria
que
objetiva auxiliar nas dificuldades
de
ensino-aprendizagem
em
disciplinas específicas
•
Orientação profissional que busca
auxiliar o aluno no planejamento
pessoal e profissional, esclarecer
dúvidas sobre a profissão escolhida
e orientar no caso de uma possível
troca de curso
•
Assistência psicossocial aos alunos
que estejam vivenciando situações
emocionais que interfiram no
desempenho acadêmico
•
Atendimento
aos
acadêmicos

com deficiência, proporcionando
estrutura adequada aos alunos
com necessidades especiais e
identificando suas demandas para
assessoramento junto aos docentes
e possíveis encaminhamentos a
serviços especializados, quando
necessário.
14. Ouvidoria
A ouvidoria recebe os registros da
comunidade acadêmica (pessoalmente
ou on-line), abrangendo sugestões, elogios, críticas ou reclamações e realiza
os devidos encaminhamentos.
15. Programa de monitoria
O programa de monitoria oferece
ao aluno, mais uma oportunidade
de aprendizagem de conteúdos de
disciplinas específicas, para além da
sala de aula. Na monitoria o aluno
pode tirar dúvidas e contar com o
auxílio dos monitores, para resolver os
exercícios propostos em aula e melhor
compreender conteúdos específicos.
Para se tornar um monitor, é preciso
se inscrever e atender aos requisitos
estipulados em edital, publicado
semestralmente, no site da Unilasalle.
16. Programa de nivelamento
O programa de nivelamento conta com
oficinas gratuitas que visam preencher
eventuais lacunas na aprendizagem
de conteúdos do Ensino Médio, quais
sejam:
a.Competência textual em Língua
Portuguesa: auxilia na compreensão
e ampliação de conhecimentos e
desenvolve habilidades na área de
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Língua Portuguesa.
b.Ressignificando conceitos matemáticos básicos: aborda conhecimentos
básicos e desenvolve habilidades
conceituais na área de Matemática.
c.Competência em Informática: auxilia
na compreensão de conhecimentos
básicos e habilidades conceituais em
Informática.
d.Ressignificando conceitos de Física
básica: aborda conhecimentos básicos
e desenvolve habilidades conceituais
na área de Física.
e.Ressignificando conceitos de Química
geral básica: auxilia na compreensão de
conhecimentos básicos e desenvolve
habilidades conceituais na área de
Química.
17. Portal acadêmico
O portal acadêmico é acessado pelo
endereço: portal.unilasalle.edu.br - através do número de matrícula + senha*.
Dispõe das seguintes funcionalidades:
rematrícula; visualização de disciplinas
e salas de aula; acesso aos planos
de ensino, frequência, notas e
solicitações diversas; consulta do
calendário acadêmico; consulta de
vagas de estágio; acesso ao ambiente
moodle
(virtual);
impressão
do
boleto das mensalidades; acesso a
outras informações/regulamentações
institucionais e acadêmicas.
Nota: para o primeiro acesso o aluno
recebe no e-mail pessoal (cadastrado
na matrícula) uma mensagem do
remetente:
atendimentosistemas@
unilasalle.edu.br com uma senha
provisória, devendo clicar em: ATIVAR
SUA CONTA AGORA. Caso não receba
esse e-mail, deverá solicitar o envio
da senha provisória às equipes de
atendimento.

18. E-mail acadêmico (Gmail)
O e-mail institucional (Gmail acadêmico)
é acessado pelo site da Universidade:
unilasalle.edu.br/canoas,
na
aba
“Acesso Rápido para Lassalistas”. O
usuário é o número de matrícula e
a senha é o ano de nascimento@04
últimos dígitos do RG. Exemplo:
1999@1234.
Nota: a mesma senha de acesso
ao Gmail acadêmico dará acesso
aos computadores dos laboratórios
de informática e à rede wifi (rede
Unilasalle).
19. Diretório Central de Estudantes
(DCE) e Diretórios Acadêmicos dos
Cursos (DA’s)
O DCE representa todos os cursos
da Universidade La Salle. Para mais
informações, entre em contato pelo
e-mail:
dceunilasallecanoas@gmail.
com. Cada curso de graduação pode
contar com um DA composto por
representantes dos alunos, junto ao
qual podem se manifestar, trocar ideias,
desenvolver projetos, sugerir melhorias
para o curso, deixando um legado para
o curso e para a universidade.
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Normas
Acadêmicas

20. Primeira matrícula na Universidade
La Salle
É o ato de ingresso na Universidade La
Salle, que passa o candidato à condição
de acadêmico, mediante a assinatura
do contrato de prestação de serviços
educacionais. A cada semestre letivo, o
aluno deve requerer sua rematrícula, via
portal acadêmico e efetuar o aditamento
contratual no qual especifica as disciplinas e o número de créditos que pretende
cursar no semestre vindouro, bem como
comprometer-se com a devida contraprestação nos termos previamente fixados. A matrícula supõe a ciência, por
parte do acadêmico, do conteúdo dos
cursos, da sua duração (contratação mínima de 12 créditos), de seus requisitos e
pré-requisitos, da qualificação docente,
dos recursos disponíveis, dos critérios de
avaliação e dos compromissos financeiros.

23. Trancamento de disciplinas
O aluno pode solicitar o trancamento de
disciplinas no serviço de protocolo, respeitando os prazos previstos no calendário acadêmico. A redução proporcional
dos créditos contratados ocorre a partir
do mês subsequente. A Universidade La
Salle não devolve os valores pagos.
Nota: Os acadêmicos beneficiados pelos
seguintes programas: Bolsa Assistencial,
FIES e PROUNI obedecem às normas
específicas estabelecidas em cada programa.

21. Rematrícula
É realizada através do portal acadêmico,
nas datas divulgadas no calendário acadêmico e pelos meios de comunicação
institucionais.

25. Reopção de curso ou modalidade
Após cursar um semestre letivo, o aluno
pode requerer a reopção (troca interna)
para outro curso ou modalidade de ensino (presencial e/ou EaD), para isto, deve
procurar o serviço de protocolo ou acessar o portal acadêmico – requerimentos
(reopção de curso), no período estabelecido no calendário acadêmico.
Nota: Os acadêmicos beneficiados pelos
seguintes programas: Bolsa Assistencial,
FIES e PROUNI obedecem às normas
específicas estabelecidas em cada programa.

22. Cancelamento de disciplinas pela
Universidade La Salle
Conforme regimento da Universidade La
Salle, a Instituição reserva-se o direito de
cancelar disciplina ofertada, quando o
número de acadêmicos matriculados na
respectiva disciplina for inferior ao ponto de equilíbrio financeiro determinado
pela reitoria. O acadêmico que tiver uma
disciplina cancelada pode realizar a troca
por outra.

24. Para aumentar o número de disciplinas contratadas
A inserção de disciplinas deve ser realizada através do portal acadêmico até
o início do semestre. No ato é gerado
um boleto para pagamento, com valor
correspondente ao número de créditos
acrescidos das parcelas já geradas.

26. Reingresso
O aluno pode solicitar o retorno à Instituição, obedecendo às datas do calendário

Caderno Acadêmico Universidade La Salle 2020 23

acadêmico, caso não tenha solicitado a
desistência oficializada/cancelamento da
matrícula ou não tenha se transferido
para outra instituição. A solicitação pode
ser feita pessoalmente no serviço de protocolo ou pelo portal acadêmico.
Nota: Ao reingressar, o acadêmico é integrado ao currículo vigente do respectivo curso. Para os alunos que solicitarem
reingresso em cursos em processo de
descontinuidade, a solicitação será analisada e o retorno se dará por meio do
requerimento.
27. Cancelamento de matrícula
O aluno ingressante da graduação presencial e da EaD vinculado ao polo de
Canoas que desejar cancelar sua matrícula, deve comparecer no Núcleo de
Apoio ao Estudante - NAE, para que o
núcleo possa compreender seus motivos
e auxiliá-lo nesta decisão. Os alunos da
EaD vinculados aos demais polos devem
formalizar o pedido de cancelamento
de matrícula junto ao supervisor do seu
polo.
O cancelamento da matrícula consiste
na interrupção dos estudos, e é efetivado mediante requerimento do acadêmico, acarretando a perda total do vínculo
com a Instituição e isentando o acadêmico dos meses contratados subsequentes
ao requerimento, porém não implica na
isenção das parcelas vencidas ou na devolução de valores pagos, após o 6º dia
do início das aulas.
28. Trancamento de matrícula
Os alunos da graduação presencial e da
EaD vinculados ao polo de Canoas, que
desejarem efetuar o trancamento de matrícula, deverão dirigir-se ao Núcleo de
Apoio ao Estudante - NAE. Os alunos do
EAD vinculados aos demais polos, devem formalizar o trancamento de matrícula junto ao supervisor do seu polo.
O trancamento de matrícula é concedido em conformidade com a legislação
vigente, mediante requerimento do interessado, respeitados os prazos definidos
no calendário acadêmico.

O aluno poderá solicitar o trancamento
de matrícula somente após cursar um semestre letivo. O acadêmico matriculado
que solicitar trancamento de matrícula
terá a isenção do pagamento das mensalidades dos meses contratados subsequentes ao requerimento, o que não
implica na isenção das parcelas vencidas
ou na devolução de valores pagos, após
o 6º dia do início das aulas.
O acadêmico que trancar sua matrícula
fica ciente de que a Universidade La Salle
está isenta da obrigação de garantir seu
retorno ao curso no qual estava vinculado, caso estes estejam em extinção, extintos, desativados ou suspensos.
OBS.: Os acadêmicos beneficiados pelos programas: Bolsa Assistencial, FIES e
PROUNI obedecem às normas específicas estabelecidas em cada programa.
29. Devolução de valores já pagos para
cancelamento ou trancamento da matrícula
A devolução de valores atende à Resolução da Reitoria Nº 040/2005, sendo
possível, desde que tenha sido formalizado pessoalmente junto à Instituição,
até, no máximo, 5 dias após o início das
aulas. É também motivo de rescisão do
contrato, a inobservância dos dispositivos disciplinares previstos no regimento,
nas resoluções específicas e demais normas, após processo interno de apuração.
I. Se o pedido de cancelamento ou trancamento e devolução de valores ocorrer
até o primeiro dia de aula, estabelecido
no calendário acadêmico, será restituído
80% dos valores pagos pelo aluno.
II. Se o pedido de cancelamento ou trancamento e devolução de valores ocorrer
do segundo ao quinto dia de aula, estabelecido no calendário acadêmico, será
restituído 50% dos valores pagos pelo
aluno.
III. Se o pedido de cancelamento ou trancamento e devolução de valores ocorrer
após o quinto dia de aula, estabelecido
no calendário acadêmico, o aluno fica
isento do pagamento das parcelas do
mês subsequente ao pedido.
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30. Desistência do curso
O acadêmico que se afasta das atividades acadêmicas, sem renovar matrícula
ou sem solicitar o trancamento nos prazos fixados, torna-se desistente e perde
o direito à guia de transferência e o vínculo institucional. A desistência do curso
no decorrer do semestre implica no pagamento de todas as parcelas do respectivo período letivo.
31. Avaliação da aprendizagem nos cursos de graduação
31.1 Cursos de graduação presenciais
Os resultados do aproveitamento são expressos sob a forma de notas que variam
de 0 (zero) a 10 (dez), com intervalos de
0,1 (um décimo), sendo exigida, no mínimo, a média 6,0 (seis vírgula zero) para
fins de aprovação.
a. O resultado da avaliação da aprendizagem do aluno nos componentes curriculares é expresso através da média
aritmética de dois graus (G1 e G2), correspondentes aos bimestres do período
letivo, com a possibilidade de substituição do grau menor, quando necessário.
b. Os componentes curriculares denominados Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), estágios, projetos e disciplinas
eminentemente práticos, poderão ter
sua avaliação expressa por meio da atribuição de grau único, quando previsto
no Projeto Pedagógico do curso.
31.2 Cursos de graduação EaD
A avaliação da aprendizagem em cada
uma das disciplinas é expressa por meio
de uma nota única resultante da soma
das notas obtidas pelo aluno na realização de atividades avaliativas on-line e
de uma avaliação presencial, que correspondem, respectivamente, a 40% e 60%
da nota final.
a. Os estágios obrigatórios dos cursos
a distância são componentes curriculares presenciais, sendo sua avaliação expressa por meio de uma única nota final,
decorrente do acompanhamento processual pelo supervisor local e pelo pro-

fessor responsável pela supervisão acadêmica do cumprimento e desempenho
do aluno nas atividades que compõem o
estágio.
b. A avaliação da aprendizagem nos
componentes curriculares intitulados de
projetos integradores, considerando sua
natureza extensionista, será expressa por
meio de uma única nota final, decorrente do acompanhamento processual pelo
professor responsável do cumprimento
e desempenho do aluno nas atividades
que compõem o projeto.
31.3 Avaliação global dos cursos de graduação
A instituição realizará, anualmente, uma
avaliação global dos seus cursos de graduação, por meio da aplicação de um
instrumento avaliativo da aprendizagem
de todos os estudantes matriculados,
abrangendo os conteúdos curriculares
previstos no percurso formativo. A participação do estudante na avaliação global
do curso será aproveitada como atividade complementar, sendo 4h por avaliação realizada, respeitando-se o limite de
16h. Os estudantes que participarem da
avaliação global do curso e obtiverem
aproveitamento de, no mínimo, 40% terão 1 ponto acrescido no Grau 2 das disciplinas presenciais nas quais estiverem
matriculados.
32. Divulgação das notas
A forma oficial de divulgação das notas
dos cursos de graduação presenciais
ocorre via portal acadêmico, respeitados
os seguintes prazos:
I. A nota referente ao Grau 1 deverá ser
registrada até a 10ª semana de aula do
semestre letivo.
II. A nota referente ao Grau 2 deverá ser
registrada com até uma semana de antecedência à data de realização da avaliação de substituição de grau.
III. A nota da avaliação de substituição
deverá ser registrada no prazo de 48h
após a sua aplicação, no caso de componentes curriculares que permitam sua
realização.
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As datas de realização das avaliações correspondentes aos Graus 1 e 2 serão definidas pelos docentes, informadas no plano
de ensino e agendadas com os alunos,
respeitadas as datas limite de postagem
das notas.
A divulgação das notas nos cursos a distância ocorre no prazo máximo de 72h
após a realização da avaliação.
33. Ausência na avaliação de um dos
graus
a. Cursos presenciais: no caso de ausência do acadêmico na avaliação de qualquer grau, esta só poderá ser realizada na
data da substituição de grau, mesmo com
apresentação de justificativas, sejam elas
de caráter médico, empresarial ou militar.
A data da substituição de grau é divulgada no calendário acadêmico.
b. Cursos a distância: no caso de ausência do acadêmico na avaliação presencial,
esta só poderá ser feita mediante solicitação formal do aluno com apresentação
de justificativas que comprovem o motivo
da ausência, no prazo de até 5 dias após
a data da avaliação. A nova data obedece
ao cronograma de avaliações.
34. Devolução de avaliações
Para os cursos da modalidade presencial,
as avaliações e trabalhos, exceto prova de
substituição de grau, são devolvidos aos
acadêmicos, logo após a publicação das
notas no portal acadêmico. No ato da devolução, o professor deve fazer a correção
e esclarecer dúvidas pertinentes.
Nos cursos a distância, as avaliações presenciais, exceto a avaliação de substituição, poderão ser retiradas pelo aluno, nos
polos, na semana seguinte ao período de
aplicação.
35. Revisão de avaliação de um dos graus
Nos cursos presenciais, a revisão de avaliação é solicitada diretamente ao professor, com exposição dos motivos. Para
os cursos a distância, o acadêmico pode
apresentar as dúvidas ao tutor por e-mail
para que este solicite a revisão ao respectivo professor.

36. Substituição de grau
Nas disciplinas dos cursos de graduação
presenciais, será permitida a substituição
da nota do menor grau quando a média
semestral for inferior a 6,0. A avaliação
terá o conteúdo referente, especificamente, ao grau a ser substituído. Quando não
atingir a média, e as notas do G1 e do G2
forem iguais, o grau a ser substituído deve
ser definido em comum acordo entre o
professor e o acadêmico. Quando houver
substituição de grau, a nota que passa a
valer é a da substituição. Não é fornecida cópia da avaliação de substituição de
grau. Para a realização da substituição de
grau, o aluno deverá ter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no
componente curricular.
Nas disciplinas dos cursos de graduação a
distância, será permitida somente a substituição da nota da avaliação presencial
quando a nota final for inferior a 6,0.
Nos componentes curriculares denominados estágios, TCC, projetos integradores
e disciplinas eminentemente práticas não
há possibilidade de substituição de grau,
independentemente da modalidade de
oferta do curso.
37. Revisão da avaliação de substitui-ção
de grau da graduação
O acadêmico de curso presencial pode
recorrer do resultado final da avaliação
mediante requerimento ao coordenador
do curso, encaminhado por meio do serviço de protocolo, até 48h (quarenta e oito
horas), após a publicação do resultado. Da
decisão final do docente, após a revisão,
não cabe recurso.
O acadêmico de curso a distância pode
solicitar revisão da avaliação de substituição de grau até 48h após a publicação
do resultado, mediante requerimento no
Protocolo, no polo de Canoas, junto ao supervisor dos demais polos ou via portal do
aluno. Da decisão final, após revisão, não
caberá recurso.
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38. Substituição de grau em época especial – para alunos que não puderam realizar a avaliação na data estabelecida no
calendário acadêmico
Nos cursos de graduação presenciais, o
acadêmico poderá encaminhar, via protocolo, a solicitação da substituição de grau
em época especial, quando não houver
comparecido por motivos justificáveis,
comprovando os mesmos no prazo de até
5 dias após a data da substituição. O acadêmico deve acompanhar o andamento
da sua solicitação via portal acadêmico/
requerimentos.
No caso de deferimento, deve contatar o
docente da disciplina, a fim de agendar a
avaliação de substituição em época especial.
Cabe ao professor da disciplina estabelecer a nova data da avaliação, obedecendo
ao prazo máximo de um mês, após o início
do próximo semestre.
Nos cursos a distância, o aluno deverá realizar requerimento por e-mail ao Registro
Acadêmico com apresentação de justificativas que comprovem motivo da ausência, no prazo de até 5 dias após a data da
avaliação presencial. A nova data obedece
ao cronograma de provas.
39. Frequência exigida para aprovação
Nos cursos de graduação, na modalidade
presencial, a frequência mínima exigida
para a aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento) do total dos dias letivos definido no calendário acadêmico, conforme
o regimento da universidade.
40. Abono de faltas
Nos termos da legislação vigente, não é
previsto no Ensino Superior o abono de
faltas.
41. Exercícios Domiciliares (ED) para a
modalidade presencial
O Decreto-Lei nº 1044/69, a Lei nº
6202/75, a Lei 10.412/02 e o Decreto-Lei
57.654/66 garantem o regime de Exercícios Domiciliares (ED) nos seguintes casos:
a. Alunos em situação de incapacidade

física relativa, em tratamento médico, impossibilitados de frequentar presencialmente as aulas, desde que haja as condições intelectuais e emocionais necessárias
para o prosseguimento da atividade acadêmica em novos moldes.
b. Aluna gestante pelo prazo de três meses, a partir do oitavo mês de gestação,
com possibilidade de antecipação ou
prorrogação nos casos extraordinários, a
critério médico.
c. Licença decorrente de adoção.
d. Aos alunos em serviço militar, com a devida comprovação.
Os exercícios domiciliares não isentam o
aluno da obrigatoriedade da realização
das avaliações referentes aos Graus 1 e 2
ou da avaliação de substituição de grau.
42. Procedimentos para encaminhar os
Exercícios Domiciliares (ED)
O regime de exercícios domiciliares deve
ser requerido pelo aluno ou seu representante, em caso de impossibilidade, no
serviço de protocolo, imediatamente após
a emissão do atestado médico, que deve
conter, obrigatoriamente, o período de
afastamento em via original.
a. a solicitação do regime de exercícios
domiciliares somente pode ser feita quando o afastamento do aluno for superior a
15 (quinze) dias, não podendo estender-se
a todo o período letivo e não ultrapassando 90 (noventa) dias;
b. não é concedida autorização retroativa,
por descaracterizar a finalidade do benefício, caso seja entregue atestado após o
término do afastamento, este valerá apenas para justificativa de faltas, porém não
abono.
c. não é concedido para estágio, disciplinas
e cursos na modalidade EaD e disciplinas
e/ou atividades curriculares de modalidade prática, que exijam o acompanhamento e a orientação individual do professor e
a presença física do acadêmico.
O acadêmico deve acompanhar a resposta a sua solicitação via portal acadêmico/
requerimentos. No caso de deferimento,
deverá contatar o(s) professor(es) da(s)
disciplinas nas quais estiver matriculado e
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cumprir as atividades que serão encaminhadas, durante o período em que estiver afastado.
43. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso TCC, consiste em componente curricular
obrigatório, quando assim for definido
no Projeto Pedagógico do Curso - PPC,
para a conclusão dos cursos de graduação. A apresentação do TCC deve ser
pública, aberta a toda comunidade acadêmica interna e externa, não havendo
avaliação por banca de defesa.
O Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC poderá ser desenvolvido na forma
de artigo científico, relatório, projeto,
plano de negócios, produto, dentre outros, conforme determinado no Projeto
Pedagógico de cada curso.
44. Estudo de Currículo
O aproveitamento de disciplinas poderá
ser requerido pelo aluno, quando este
tiver cursado componentes curriculares
em outra Instituição de Ensino Superior
ou em outro curso ou currículo na Universidade La Salle. A solicitação deve ser
feita no serviço de protocolo mediante a entrega da via original do histórico
acadêmico e dos planos de ensino. Não
serão aceitos documentos retirados dos
portais de alunos sem as devidas autenticações ou assinaturas digitais. O
aproveitamento de estudos em disciplinas cursadas em outras instituições de
ensino superior não poderá ultrapassar
50% (cinquenta por cento) nos cursos de
graduação, conforme resolução institucional.
45. Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares obrigatórios para
integralização curricular, regulamentadas por Resolução do Conselho Acadêmico (disponível no portal acadêmico), e
no projeto pedagógico do curso. Do total
de horas atribuídas às atividades complementares de cada curso de graduação, o aluno deve comprovar 20% (vinte

por cento) em atividades de responsabilidade social e 80% (oitenta por cento)
em atividades realizadas nas categorias
de ensino, pesquisa e extensão.
Para comprovação das horas, o aluno
deverá requerer a análise das atividades
complementares e realizar o respectivo
registro de carga horária junto ao serviço de protocolo, em formulário próprio,
anexando documentação comprobatória. As cópias serão autenticadas pelo
serviço de protocolo, mediante apresentação dos originais, contendo CNPJ e/ou
carimbo da instituição, bem como assinatura do responsável.
46. Proficiência em disciplina
O exame de proficiência em disciplinas
destina-se aos acadêmicos interessados
em demonstrar que já possuem domínio
dos conteúdos abordados na disciplina
objeto de avaliação, para consequente
dispensa de matrícula. Para solicitar o
exame, o acadêmico deve encaminhar
requerimento digitado ao conselho acadêmico, anexando documentos comprobatórios, via protocolo. Os exames são
realizados anualmente, os prazos para as
solicitações, inscrições e realização dos
exames obedecem ao calendário acadêmico.
47. Exame de Proficiência em línguas
estrangeiras para o curso de Relações
Internacionais
O exame de proficiência em línguas estrangeiras no curso de Relações Internacionais é exigência obrigatória para
integralização curricular, sendo regulamentado por Resolução do Conselho
Acadêmico nº 438/2013, disponível no
portal acadêmico. Os acadêmicos devem comprovar, até o 7º semestre do
curso, conhecimento na língua inglesa,
obrigatoriamente, e em uma segunda
língua, que poderá ser: espanhol, francês
ou mandarim. Os prazos para as solicitações, inscrições e realização dos exames
obedecem ao calendário acadêmico.
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48. Cursos de graduação que exigem o
exame de proficiência em Língua Inglesa
Os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação,
Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de
Computação, Engenharia de Produção,
Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicações, Estética e Cosmética,
Fisioterapia e Nutrição possuem a exigência obrigatória do exame de proficiência em língua inglesa para integralização curricular, sendo regulamentado
pela Resolução do Conselho Acadêmico
nº 003/2018, disponível no portal acadêmico.
Os acadêmicos devem comprovar conhecimento na língua inglesa, no máximo, até o momento em que faltarem 6
(seis) disciplinas para a conclusão do curso. Os prazos para as solicitações, inscrições e realização dos exames obedecem
ao calendário acadêmico.
Os novos currículos dos cursos acima
mencionados, em implantação a partir
de 2020/01, não contemplam a exigência de exame de proficiência em língua
inglesa.
49. Formatura
Para a conclusão do curso e colação de
grau é de responsabilidade do aluno o
acompanhamento e integralização total
da matriz curricular até o último dia letivo
do semestre. No semestre de conclusão
do curso, o aluno deve, obrigatoriamente, participar da reunião de formandos,
conforme data estabelecida no calendário acadêmico. Demais normas e procedimentos estão disponíveis em unilasalle.
edu.br/canoas/mais/formandos
Nota: Compete ao formando verificar se
o Setor de Registro e Controle Acadêmico - SERCA, contém toda a documentação exigida para o processo de emissão
do seu diploma.
50. UNIJOBS – Consultoria de Carreira
O UNIJOBS atua em consultoria de carreira, abrangendo o planejamento de
carreira, a elaboração de currículo e a

preparação para entrevistas de emprego, facilitando a interação do acadêmico com o mercado de trabalho através
de encontros presenciais e videoconferências. Agende seu horário através do
e-mail unijobs@unilasalle.edu.br ou pelo
telefone (51) 3476.8636.
No portal UNIJOBS unijobs.unilasalle.
edu.br/site/ encontram-se as oportunidades de estágios e vagas efetivas, viabilizando a oportunidade de colocar em
prática o aprendizado de sala de aula.
Também dispomos de página no Facebook: facebook.com/UnijobsUnilasalle/
51. UNIJOBS - Estágios
Conforme a Lei nº 11.788/08, os estágios
podem ocorrer nas modalidades obrigatório ou não obrigatório, conforme
determinação das diretrizes curriculares
dos cursos e do projeto pedagógico do
curso.
51.1 Estágio Obrigatório
É definido no projeto pedagógico do curso,
cujo cumprimento é pré-requisito para aprovação e obtenção de diploma. Procedimentos para realização do estágio obrigatório:
a) matricular-se na disciplina de Estágio Curricular;
b) receber do professor da disciplina de estágio curricular obrigatório, a carta de apresentação, devidamente assinada;
c) consultar junto ao UNIJOBS a existência
de convênio entre a instituição onde deseja fazer o estágio e a Unilasalle através do
e-mail unijobs@unilasalle.edu.br ou (51)
3476.8636;
d) antes do início das atividades deverá
ocorrer a assinatura do termo de compromisso de estágio obrigatório disponível em:
Modalidade Presencial: Portal do Aluno >
Acesso rápido > Links úteis > Estágios
Modalidade EaD: unijobs.unilasalle.edu.br/
site/estagios/estagios-obrigatorios
e) o termo de compromisso de estágio obrigatório deverá ser impresso em 3 vias e assinado pelo estagiário, pela unidade concedente e logo após pela Universidade La Salle,
que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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Locais para realização do estágio obrigatório

Para verificar a lista de instituições conveniadas para estágio, acesse o portal do
aluno. Elas são restritas às cidades que não
ultrapassam a distância de cerca de 90
km (noventa quilômetros) entre Canoas e
a unidade concedente ou entre o polo e a
unidade concedente.
a) Licenciatura: em instituições de ensino
da rede pública, privada ou em outros ambientes educativos;
b) Bacharelado: em instituições que estejam regulares em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional.
Para mais informações acesse:
unijobs.unilasalle.edu.br/site

51.2 Estágio Não Obrigatório ou Re-munerado
É aquele desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Tem caráter formativo
e compreende a realização de atividades
práticas e complementares à aprendizagem, ligadas direta e especificamente à

área de formação dos estudantes.
É necessária a formalização do termo
de compromisso de estágio não obrigatório, que pode ser emitido através de
agentes de integração ou pelo UNIJOBS
para empresas conveniadas com a Universidade La Salle.
O termo de compromisso de estágio
não obrigatório deverá ser assinado pelo
estagiário e pela unidade concedente e
logo após pela Universidade La Salle em
4 (quatro) vias, a qual terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis.
52. Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID
É uma iniciativa da CAPES para o aperfeiçoamento e a valorização da formação
de professores para a educação básica.
O programa concede bolsas a alunos de
licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por
Instituições de Educação Superior (IES)
em parceria com escolas de educação
básica da rede pública de ensino.

Normas
Financeiras
53. Taxas para solicitação de documentos ou serviços institucionais
Serviços solicitados pelos interessados,
desde que compatíveis com as normas
da Instituição, são prestados mediante
o devido pagamento, conforme cláusula do contrato de prestação de serviços
educacionais. Pagamentos de taxas e
multas de biblioteca não são aceitos por
meio de cheques e cartões de crédito.
54. Mensalidades
Nos cursos de graduação, são previstas
seis parcelas mensais, com vencimento

7

no dia 15 de cada mês. A data de vencimento das mensalidades não é passível
de alteração, exceto quando esta data
corresponde ao final de semana ou feriados nacionais, passando o vencimento para o 1º dia útil posterior.
55. Cálculo da semestralidade/mensalidade
Para calcular o valor da mensalidade é
necessário:
a) identificar as disciplinas escolhidas no
portal acadêmico, no endereço eletrônico da Universidade La Salle, por ocasião
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do requerimento de matrícula;
b) apurar o somatório do número de créditos financeiros das disciplinas escolhidas;
c) multiplicar o número total de créditos
financeiros pelo valor do crédito mensal do respectivo curso/modalidade, divulgado pela Unilasalle (o resultado da
operação aponta o valor do investimento educacional mensal);
d) apurar o valor da semestralidade,
multiplicando o resultado do valor do investimento educacional mensal por seis,
que é o número total de parcelas no semestre.
Obs.: Na primeira parcela, é pago o equivalente a 1/6 do valor total da semestralidade. O mesmo vale para as demais
parcelas do semestre.
56. Reajuste das mensalidades
Ocorre de acordo com a legislação vigente, tendo em vista o princípio do padrão de qualidade (Art. 206, VII, Constituição da República), o princípio da
compatibilização dos preços e custos
(Art. 1º, Lei nº 8.880/1994), o dispositivo legal da preservação do equilíbrio
econômico dos contratos (Art. 7º, Lei
nº 8.880/1994), em razão da variação
de custos a título de pessoal e de custeio (Lei nº 9.870/1999), e outros fundamentos que o justifiquem. A tabela de
valores dos encargos educacionais está
disponível nos murais da Instituição e no
portal acadêmico.
57. Impressão do boleto bancário das
mensalidades
Para impressão do boleto bancário para
pagamento das parcelas, o aluno deve
acessar o portal acadêmico.
58. Pagamento boleto bancário
Os pagamentos das mensalidades serão aceitos somente na rede bancária e
postos autorizados. Não serão aceitos
pagamentos nos polos de educação a
distância.
Para o pagamento de boleto bancário a
Unilasalle não aceita cheques de pessoa
jurídica.

Serão aceitos somente cheques de pessoa física, sem restrição financeira, da
região metropolitana (Grande Porto
Alegre) com abertura de conta superior
a seis meses e com cópia de identidade
do emitente.
O comprovante de agendamento eletrônico de pagamento não é considerado
documento hábil para comprovação de
quitação de parcela.
Pagamentos das mensalidades em dinheiro devem ser feitos diretamente na
rede bancária.
A Unilasalle possibilita ao acadêmico o
pagamento antecipado da semestralidade, concedendo desconto sobre o valor
dos encargos educacionais.
Informações financeiras e administrativas (incluindo 2ª via do boleto bancário)
não são repassadas a terceiros. Para autorizar o repasse de informação a terceiros, é preciso contatar o setor financeiro
acadêmico e conceder essa autorização
por escrito.
59. Mensalidades em atraso
As parcelas não pagas até o vencimento
são atualizadas monetariamente (pelo
IGPM-FGV ou outro índice que venha
a substituí-lo), acrescidas de juros de
1% ao mês e multa de 2% sobre o valor
da parcela devidamente atualizada. Em
caso de inadimplemento, além de cobrar
os encargos acima, a Unilasalle exerce
seu direito de encaminhar o inadimplente ao cadastro no Serviço de Proteção
ao Crédito e levar a protesto as parcelas
não liquidadas até o vencimento e, desde logo, submeter os valores não pagos
à cobrança externa, extrajudicial e/ou
judicial, com os ônus decorrentes para o
inadimplente, conforme rege o contrato
de prestação de serviços educacionais.
O acadêmico inadimplente não tem
acesso ao sistema de requerimento de
rematrícula.
60. Boleto bancário das mensalidades
em atraso
Deve ser impresso novo boleto bancário
com datas e valores atualizados, através
do portal acadêmico. O acadêmico que
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efetuar depósito na conta corrente da
Unilasalle, deve fazê-lo mediante instruções do setor financeiro acadêmico. É
de inteira responsabilidade do acadêmico, enviar ao setor financeiro acadêmico, o comprovante do depósito efetuado
através do e-mail: financeiro@unilasalle.
edu.br, contendo o seu nome, o número
de matrícula e o motivo do depósito.
61. Descontos para pagamentos na
data do vencimento
A Instituição pode oferecer, em caráter
promocional e temporário, para curso e
currículo específicos, desconto ao aluno que efetuar o pagamento pontual de
determinadas parcelas, de acordo com
a política administrativa da Instituição e
tabela dos encargos educacionais, divulgadas pela Unilasalle para o respectivo
período. Não são concedidos descontos
promocionais para pagamentos após o
vencimento.
Nota: Os descontos concedidos pela
Unilasalle não podem ser acumulados.
Nos casos em que o acadêmico preencher os requisitos de mais de um desconto, terá a seu favor o benefício de
maior valor.
62. Custeio das mensalidades do acadêmico por empresa
Para viabilizar o custeio das mensalidades do acadêmico por empresa, é necessário estabelecer contato com o setor financeiro acadêmico da Unilasalle, a
cada semestre, a fim de celebrar termo,
regulamentando a relação entre Empresa/Unilasalle. A empresa assume, desde
logo, a responsabilidade decorrente do
termo, inclusive de dar ciência ao acadêmico beneficiário dos efeitos da avença.
63. Benefício assistencial temporário
por perda de emprego
É o benefício que garante aos alunos
que pagam regularmente as mensalidades até a data do vencimento, em circunstâncias de perda de emprego, do
aluno ou do responsável financeiro, a
cobertura de até 3 (três) mensalidades,
conforme valor adimplido na ocasião do

sinistro de graduação. Mais informações
estão contidas na Resolução da Reitoria
nº 141/2009, disponível no portal acadêmico (informações financeiras / benefício assistencial temporário).
Nota: É considerado responsável pelo
custeio das mensalidades o acadêmico
constante na ficha contratual da Unilasalle. Destaca-se que, no momento do
ingresso no benefício, o responsável financeiro não pode ter idade superior a
65 anos completos e deve estar gozando boas condições de saúde.
64. PROUNI - Programa Universidade
para Todos
É um programa do MEC que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas para os cursos
de graduação a estudantes brasileiros
de baixa renda e sem diploma de nível
superior. Os pré-requisitos para participar do PROUNI são:
a. realizar o ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio);
b. obter a nota mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos no ENEM (a
nota mínima é estabelecida pelo MEC e
calculada através da média aritmética
entre as provas de redação e conhecimentos gerais);
c. ter renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa (a Unilasalle oferece bolsa integral);
d. satisfazer uma das seguintes condições:
° ter cursado o ensino médio completo
em escola pública;
° ter cursado o ensino médio completo
em escola privada com bolsa integral;
° ter cursado parcialmente o ensino médio em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva
instituição;
° ser professor da rede pública de ensino
básico, em efetivo exercício, integrando
o quadro permanente da instituição e
concorrendo a vagas em cursos de licenciatura. Nesse caso, a renda familiar por
pessoa não é considerada;
° ser portador de deficiência.
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Para concorrer ao PROUNI o acadêmico
não precisa estar matriculado na Instituição. O período de inscrições é semestral, conforme cronograma estabelecido
pelo MEC, no endereço eletrônico:
siteprouni.mec.gov.br.
65. Crédito Universitário PRAVALER
O programa de crédito universitário
PRAVALER, tem por objetivo permitir ao
acadêmico o pagamento dos estudos de
graduação por meio de financiamento a
ser obtido junto à Ideal Invest S.A., gestora do programa PRAVALER.
Para requerer o crédito é necessário
atender os seguintes requisitos:
a. estar obrigatoriamente matriculado
em, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos;
b. não ser beneficiário do Programa de
Financiamento Estudantil (FIES), Crédito Universitário (CredIES) ou do Programa Universidade para Todos (PROUNI);
c. não ser beneficiário do Programa de
Bolsa Assistencial da Unilasalle;
d. não ser beneficiário(a) dos seguintes
descontos: a) por idade, que é concedido aos alunos que possuem 50 anos ou
mais; b) ingresso como diplomados, que
é fornecido aos alunos que já possuem
uma graduação e ingressam na Unilasalle; c) de empregados, estabelecido por
convenção coletiva de trabalho, que incidem nas mensalidades da Unilasalle;
e. não possuir descontos por convênios
com empresas, salvo o caso de não optar por tal desconto;
f. submeter-se ao regimento da Unilasalle, às normas do curso, e, as demais
obrigações constantes nas legislações
aplicáveis à área de ensino;
g. submeter-se à política de contratação
do programa de crédito universitário
PRAVALER.
Mais informações constam na Resolução
Reitoria nº 241/16.

Para obter o crédito é necessário respeitar os seguintes requisitos:
a. estar obrigatoriamente matriculado
em no mínimo 16 (dezesseis) créditos;
b. não ser beneficiário do Programa
de Financiamento Estudantil (FIES) ou
do Programa Universidade para Todos
(PROUNI);
c. não possuir desconto por idade ou por
ingresso como diplomado;
d. não ser beneficiário do Programa de
Bolsa Assistencial da Unilasalle;
e. submeter-se ao regimento da Unilasalle, às normas do curso, e às demais
obrigações constantes nas legislações
aplicáveis à área de ensino;
f. submeter-se à política de contratação
da Fundacred.
67. Financiamento Estudantil – FIES
O Fundo de Financiamento Estudantil
- FIES é um programa do Ministério da
Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não
gratuitas.
Os pré-requisitos para participar do
FIES são:
a. ter participado do ENEM a partir da
edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior
a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a zero;
b. possuir renda familiar mensal bruta
per capita de até 3 (três) salários mínimos;
c. observar o período de inscrições que
é determinado pelo Ministério da Educação conforme portaria e edital a ser divulgado a cada processo seletivo;
d. submeter-se às regras estipuladas na
portaria e edital do processo seletivo.

66. Crédito Universitário CredIES
A Fundacred é uma entidade que administra programas de crédito universitário, CredIES, em parceria com as instituições de ensino, atendendo estudantes e
instituições de forma personalizada.
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Pós-graduação
Lato Sensu
Educação Presencial e a Distância

68. Primeira matrícula
É o ato de ingresso na Universidade
La Salle, que passa o candidato à
condição de aluno de um curso de
pós-graduação lato sensu, mediante
a assinatura do contrato de prestação
de serviços educacionais e do termo
de conhecimento. A matrícula supõe
ciência, por parte do aluno, do
conteúdo dos cursos, das disciplinas
a serem cursadas, respectiva carga
horária e cronograma, de sua duração,
dos recursos disponíveis, dos critérios
de avaliação e dos compromissos
financeiros.
69. Rematrícula
A cada semestre letivo, o aluno deve
requerer a rematrícula, via portal
acadêmico.
70. Frequência exigida para aprovação
na pós-graduação lato sensu
Os discentes dos cursos presenciais
deverão atender ao percentual mínimo
legal de 75% de frequência às aulas.
O controle das presenças é efetuado
pelo professor. Ao término de cada
disciplina, em até 15 dias, é gerada a Ata
de Grau Final. Não há abono de faltas.
71. Exercícios domiciliares (ED) na
pós-graduação lato sensu
Os discentes dos cursos presenciais
têm direito ao regime de Exercícios
Domiciliares (ED), o qual é garantido em
situação de incapacidade física relativa,
em tratamento médico, impossibilitados de frequentar presencialmente
as aulas, desde que haja as condições
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intelectuais e emocionais necessárias
para o prosseguimento da atividade
acadêmica. Alunas gestantes, a partir
do 8º (oitavo) mês de gestação também
poderão requerer ED pelo prazo de
três meses, com possibilidade de
antecipação ou prorrogação nos casos
extraordinários, a critério médico. Além
destes casos, licença relativa à adoção
e alunos em serviço militar, com a
devida comprovação também terão
direito ao ED. São procedimentos para
solicitação de ED:
1º O regime de exercícios domiciliares
deve ser requerido no serviço de
ingresso e protocolo, imediatamente
após a emissão do atestado médico,
que deve conter, obrigatoriamente, o
período de afastamento e ser entregue
em via original.
2º A solicitação do regime de exercícios
domiciliares somente pode ser feita
quando o afastamento do aluno for
superior a 15 (quinze) dias, não podendo
estender-se a todo o período letivo e
não ultrapassando 90 dias.
3º O regime de exercícios domiciliares
não será concedido retroativamente,
por descaracterizar a finalidade do
regime.
4º O regime de Exercícios Domiciliares
não é concedido para estágios
e
disciplinas
e/ou
atividades
curriculares de modalidade prática,
nem na modalidade a distância
(EaD), em disciplinas que exijam o
acompanhamento e a orientação
individual do professor e a presença
física do acadêmico.
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72. Forma de avaliação da
pós-graduação lato sensu
72.1 Modalidade presencial
A aprovação, em cada disciplina e/ou
atividade dos cursos da modalidade
presencial é expressa numa escala
numérica de 0 (zero) a 10 (dez),
considerando-se como mínimo para
aprovação o grau igual a 6 (seis),
cuja aferição é de responsabilidade
do professor da disciplina. Qualquer
questionamento do aluno quanto aos
resultados do rendimento acadêmico
deve
ser
realizado
através
de
requerimento via Portal Acadêmico/
Requerimentos ou junto ao serviço de
ingresso e protocolo até 5 dias úteis
após a publicação dos resultados da
disciplina.
Nos casos de reprovação, o aluno
tem direito a repetir a disciplina
ou realizar disciplina equivalente,
mediante pagamento dos créditos
correspondentes. Nestes casos, o
aluno deve solicitar matrícula, via
Portal Acadêmico/Requerimentos ou
serviço de ingresso e protocolo, na
disciplina/atividade em que não tenha
obtido a aprovação, por frequência
e/ou aproveitamento, na turma que
eventualmente venha a se formar,
obrigando-se ao pagamento dos
valores estabelecidos pela Instituição.
Evidencia-se que no caso em que
não haja nova edição do curso ou a
disciplina na qual o aluno não tenha
obtido a aprovação por frequência e/
ou aproveitamento, o aluno poderá
se matricular, mediante autorização
da coordenação da pós-graduação
lato sensu e pagamento dos valores
estabelecidos pela Instituição, em
disciplina equivalente de cursos de
pós-graduação lato sensu, tanto na
modalidade presencial, como na
modalidade a distância.

72.2 Modalidade a distância
A avaliação do aproveitamento é
concebida como parte essencial
e
integrante
do
processo
de
aprendizagem, sendo realizada de
forma on-line. Nas duas primeiras
semanas da disciplina são realizadas
duas atividades, cada uma com peso
equivalente a 20% da nota e, nas últimas
duas, uma atividade dissertativa, com
peso equivalente a 60%. Para fins de
aprovação, será exigida a média 6,0,
e a nota final (com peso 10,0) será
expressa na fórmula: NF = (AE x 0,6) +
(AG x 0,4), definindo que AE (atividades
específicas) e AG (atividades gerais).
Em casos de reprovação, o aluno terá
a possibilidade de, em um momento
definido previamente pela coordenação
acadêmica ao longo do curso, realizar
prova presencial que contemplará
temáticas relacionadas à disciplina em
questão, em um dos polos de apoio da
Universidade La Salle, cujo resultado
substituirá a nota da avaliação total da
mesma (equivalente ao peso de 10,0).
Em situações específicas, deliberadas
pela coordenação do curso, esta
avaliação de substituição poderá
ser realizada a distância, através de
videoconferência e defesa oral.
73. Integralização curricular
A integralização curricular deverá
ocorrer em, no máximo, o dobro do
tempo de duração prevista para cada
curso. Transcorrido este tempo, e
não havendo a integralização, fica
caracterizada a perda de vínculo
com a Universidade La Salle. Em
situações específicas, deliberadas pela
coordenação do curso, a integralização
poderá transpassar este prazo.
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Serviços
Diversos
74. Mobilidade Acadêmica
A Universidade La Salle integra a Rede
La Salle de Instituições de Ensino
Superior com mais de 40 Universidades
conveniadas espalhadas pelo mundo,
e proporciona aos acadêmicos e
professores a possibilidade de ingressar
em programas de mobilidade acadêmica
internacional e nacional, conforme os
convênios existentes. A seleção para
o programa ocorre semestralmente
através da abertura do edital de
incentivo à mobilidade acadêmica, que
oferece a isenção das mensalidades para
o aluno pelo período de um semestre
acadêmico.
São requisitos mínimos para acadêmicos
da graduação, realizarem a mobilidade
acadêmica:
a. ter 30% do curso concluído;
b. ter conhecimento do idioma do país
escolhido ou ter disponibilidade para
aprender o idioma antes da mobilidade
acadêmica;
c. obter média igual ou superior a 7
(sete) no curso;
d. não estar em débitos financeiros com
a Instituição.
As datas para solicitação da mobilidade
acadêmica constam no calendário
acadêmico.
Mais informações no site da Unilasalle ou
no centro internacional e hospitalidade
localizado no 5º andar do Prédio 1.
75. Centro Internacional e Hospitalidade
O Centro Internacional e Hospitalidade
é um espaço de atendimento aos
alunos estrangeiros na Unilasalle e
aos acadêmicos que desejam fazer a
mobilidade acadêmica internacional,
além de auxiliar na organização de
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viagens de estudos internacionais. Ainda,
oferece o serviço de hospitalidade,
auxiliando na recepção de acadêmicos e
visitantes estrangeiros. Ele subdivide-se
em duas partes: mobilidade acadêmica
e laboratório de hospitalidade.
Principais
serviços
do
centro
internacional e hospitalidade
•
Sugestão de hospedagem para
estrangeiros
•
Recepção e acolhimento de alunos
estrangeiros
•
Auxílio na recepção e apresentação
da Unilasalle (tour institucional) aos
acadêmicos e visitantes estrangeiros
•
Eventos
para
promover
a
internacionalização dos acadêmicos
da Unilasalle
•
Sugestões
de
roteiro
para
acadêmicos e funcionários da
Unilasalle e comunidade local
•
Atendimento
aos
acadêmicos
brasileiros relacionados à mobilidade
acadêmica
•
Promoção de viagens de estudos
internacionais
•
Auxílio na negociação de convênios
internacionais.
76. Biblioteca da Universidade La Salle
Os principais serviços que a biblioteca
oferece são:
a) catálogo on-line: biblioteca.unilasalle.
edu.br
b) empréstimos (domiciliar, local);
c) empréstimo de Ecobags, Notebooks,
Ipads;
d) renovações, reservas e entrega
domiciliar de obras;
e) bases de dados: EBSCO disponibilizada por meio do catálogo
on-line - Meu Pergamum e Portal do
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Aluno - oferece artigos de periódicos
nacionais e internacionais (texto na
íntegra). Portal de Periódicos da CAPES
- acesso por wireless - catálogo on
line e via proxy - também disponibiliza
periódicos nacionais e internacionais
com conteúdo na íntegra ou referencial;
f) bibliotecas digitais: Minha Biblioteca
- minhabiblioteca.unilasalle.edu.br e
Biblioteca Pearson - bibliotecavirtual.
unilasalle.edu.br; dúvidas de acesso:
biblioteca@unilasalle.edu.br;
g) repositório institucional: disponibiliza
teses, dissertações e e-books, disponível
em: repositorio.unilasalle.edu.br;
h) orientação para normatização de
trabalhos acadêmicos: os manuais para
normatização estão disponíveis no
portal acadêmico (Portal Acadêmico ->
Serviços-> Biblioteca). Para esclarecer
dúvidas sobre formatação e normas da
ABNT, o acadêmico poderá agendar um
horário com o bibliotecário de referência;
i) espaços de estudos em grupo e
individual - salas de estudos.
77. Estacionamento
Na sede da Universidade, o acadêmico
tem um valor diferenciado para utilização
do estacionamento conveniado com
a Estapar. Para isso, deve adquirir o
cartão de acesso junto à administração
do estacionamento (Rua 15 de Janeiro,
esquina com a Rua Muck), apresentando
no ato a confirmação de matrícula.
Para mais informações, entre em contato
com a administração do estacionamento,
pelo telefone 3032-2893 ou pelo e-mail:
lasalle@estapar.com.br
78. Fotocópias
Na sede da Universidade, a HSS Cópias
oferece o serviço de fotocópias,
encadernações, impressões e demais
serviços para os acadêmicos. Alguns
professores também disponibilizam
materiais complementares às aulas
neste local, que fica localizado no térreo
ao lado do Prédio da biblioteca.

79. Pastoral Universitária
A Pastoral Universitária é um setor que
está a serviço da comunidade educativa
da Universidade La Salle - acadêmicos,
professores, colaboradores, familiares
– bem como de toda sociedade. De
forma criativa e ousada pretende
contribuir para a concretude da missão
da Universidade, qual seja: “Promover
o desenvolvimento da pessoa, através
do ensino, da pesquisa e da extensão,
comprometida com a transformação
da sociedade nas dimensões humanas
e cristã”. Mais informações no portal
unilasalle.edu.br/canoas/ser vicos/
pastoral-universitaria
80. Poliesportivo La Salle
O Poliesportivo La Salle, localizado
na sede da Universidade, tem como
finalidade atender as necessidades
na área do esporte e lazer de alunos,
professores e funcionários da Unilasalle
e de colégios da Rede La Salle. Além
disso, seus espaços estão abertos
à comunidade externa. A estrutura
do poliesportivo conta com piscina
semiolímpica, piscina hidroterápica,
quadras poliesportivas, sala de pilates,
sala de lutas, sala multiuso e academia
de musculação. Ainda dispõe de
arquibancada com 800 lugares. Tem
como objetivos oferecer e estimular
condições favoráveis para a prática de
esportes; oportunizar aos acadêmicos
dos cursos da Unilasalle, a vivência
de atividades práticas e estágios na
área da saúde e desporto; propiciar à
Universidade La Salle, aos colégios da
Rede La Salle e à comunidade externa
um local específico para a realização
de exercícios físicos, com a orientação
de
profissionais
especializados;
proporcionar a integração entre os
alunos e cursos da Unilasalle e organizar
eventos de cunho esportivo, buscando
maior participação da comunidade
externa.

Caderno Acadêmico Universidade La Salle 2020

37

81. La Salle Saúde
Como parte integrante da Universidade
La Salle, em sua sede no município de
Canoas, a La Salle Saúde está localizada
no Prédio 14. Prima pela qualidade dos
serviços prestados à comunidade em
geral, além de apoiar as atividades de
ensino, através da Escola Modelo de
Saúde, com ênfase no acompanhamento,
orientação
e
coordenação
dos
acadêmicos da Universidade La Salle.
Atua em diversas áreas da saúde
envolvendo
aulas
práticas,
estágios obrigatórios, pesquisa e
desenvolvimento.
Pautando-se
nos
valores lassalistas que envolvem a
solidariedade,
cidadania,
ética,
a
fraternidade e o respeito para com o ser
humano.
Conta com um espaço de 2.000 metros
quadrados, onde realiza atendimentos e
procedimentos médicos e terapêuticos
como: Pediatria, Clínica Geral, Neurologia,
Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia,
Psicologia, Psicopedagogia, Nutrição
e Estética e Cosmética, destacando-se
pela qualidade e condições de preços
diferenciados, com descontos de 20%
(vinte por cento) para alunos e 10% (dez
por cento) para familiares, contribuindo
para a inovação e o avanço tecnológico
em prol da saúde e bem-estar da
comunidade.
82.
Setor
de
Desenvolvimento
Institucional
O
setor
de
Desenvolvimento
Institucional (DI) é definido como um
polo de inteligência organizacional e
competitiva, cujo alicerce fundamentase
num
modelo
conceitual
de
articulação entre Ciência e Tecnologia,
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
mobilizando a Universidade, o setor
empresarial, o governo e a comunidade
nacional e internacional com vistas
à geração alternativa de fomento
de recursos econômico-financeiros.
Congrega as iniciativas institucionais
existentes que focalizam a tríade Ciência,

Tecnologia e Inovação (CTI), amparadas
pelo
desenvolvimento
institucional,
objetivando o fortalecimento destas
unidades e das que futuramente se
enquadrem nesta perspectiva. Busca
a consolidação de uma identidade
científico-tecnológica
institucional
através do redirecionamento estratégico
de cada uma das instâncias existentes
suportada pelos pilares de uma gestão
estratégica.
83. Setor Prevenção e Emergências SESMT
O setor de Prevenção e Emergências
é composto por bombeiros civis,
preparados e capacitados para atuar em
atendimento pré-hospitalar e situações
de risco que requeiram uma resposta
rápida. Possui também brigadistas
formados e capacitados para auxiliar
os bombeiros nos primeiros socorros
e combate a incêndio. Além disso,
a instituição conta com um Serviço
Especializado
em
Engenharia
de
Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT, em seu quadro funcional. O
setor é equipado com desfibriladores
automáticos, bolsas equipadas, pranchas
para transporte e imobilização, cadeiras
de rodas e atendimento especializado
de ambulâncias, básica e avançada. Para
acionamento da equipe, use o telefone
de emergência (51) 3476.8686 externo e
ramal 8686 interno.
84. Editora Unilasalle
A Editora Unilasalle, localizada na sede
da Universidade, no prédio 6, apresenta
publicações de obras de professores e
acadêmicos, revistas científicas, bem
como materiais didáticos utilizados nas
disciplinas dos cursos de graduação. O
acesso às obras publicadas pela Editora
e a aquisição de títulos pode ser realizada
via site, no endereço livrariavirtual.
unilasalle.edu.br.
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Contatos
Coordenações dos
Cursos de Graduação
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Design de Produto
Design Gráfico
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia de Telecomunicações
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Estética e Cosmética
Fisioterapia
Geografia
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão Pública
História
Internet das Coisas
Letras
Logística
Marketing
Matemática
Nutrição
Pedagogia
Processos Gerenciais
Psicologia
Química
Redes de Computadores
Relações Internacionais
Serviço Social
Sistemas para Internet
Teologia

adm@unilasalle.edu.br
analisedesistemas@unilasalle.edu.br
arquitetura@unilasalle.edu.br
cienciadacomputacao@unilasalle.edu.br
biologia@unilasalle.edu.br
contabeis@unilasalle.edu.br
design@unilasalle.edu.br
designgrafico@unilasalle.edu.br
direito@unilasalle.edu.br
educacaofisica@unilasalle.edu.br
enfermagem@unilasalle.edu.br
engambiental@unilasalle.edu.br
engcivil@unilasalle.edu.br
engcomp@unilasalle.edu.br
engproducao@unilasalle.edu.br
engtelecom@unilasalle.edu.br
engeletrica@unilasalle.edu.br
engmecanica@unilasalle.edu.br
engquimica@unilasalle.edu.br
esteticaecosmetica@unilasalle.edu.br
fisioterapia@unilasalle.edu.br
geografia@unilasalle.edu.br
gestaocomercial@unilasalle.edu.br
gestaoderh@unilasalle.edu.br
gfin@unilasalle.edu.br
gestaopublica@unilasalle.edu.br
historia@unilasalle.edu.br
inernetdascoisas@unilasalle.edu.br
letras@unilasalle.edu.br
logistica@unilasalle.edu.br
cstmarketing@unilasalle.edu.br
matematica@unilasalle.edu.br
nutricao@unilasalle.edu.br
pedagogia@unilasalle.edu.br
processosgerenciais@unilasalle.edu.br
psicologia@unilasalle.edu.br
quimica@unilasalle.edu.br
redesdecomputadores@unilasalle.edu.br
relacoesinter@unilasalle.edu.br
servicosocial@unilasalle.edu.br
sistemasinternet@unilasalle.edu.br
teologia@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8791
(51) 3476.8647
(51) 3476.8641
(51) 3476.8647
(51) 3476.8772
(51) 3476.8658
(51) 3476.8780
(51) 3476.8780
(51) 3476.8652
(51) 3476.8646
(51) 3476.8741
(51) 3476.8585
(51) 3476.8585
(51) 3476.8794
(51) 3476.8623
(51) 3476.8794
(51) 3476.8794
(51) 3476.8623
(51) 3476.8781
(51) 3476.8740
(51) 3476.8740
(51) 3476.8785
(51) 3476.8750
(51) 3476.8658
(51) 3476.8750
(51) 3476.8658
(51) 3476.8784
(51) 3476.8647
(51) 3476.8773
(51) 3476.8791
(51) 3476.8750
(51) 3476.8750
(51) 3476.8709
(51) 3476.8785
(51) 3476.8791
(51) 3476.8432
(51) 3476.8781
(51) 3476.8647
(51) 3476.8784
(51) 3476.8548
(51) 3476.8647
(51) 3476.8785
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Contatos importantes
Serviços				
E-mail

Telefone

Achados e perdidos

achadoseperdidos@unilasalle.edu.br

Avaliação Institucional

avaliacao@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8637

Biblioteca

biblioteca@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8683

Comercial

comercial@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8600

(51) 3476.8645

CEADIP - Centro de Estudos Aplicados em Direito e Política npj@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8788

Centro Internacional e Hospitalidade

hospitalidade@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8565

Centro Poliesportivo

centropoliesportivo@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8761

DCE - Diretório Central de Estudantes

dceunilasallecanoas@gmail.com

(51) 3476.8342

Educação a Distância - EaD

atendimento.ead@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8692

Estacionamento - Estapar

lasalle@estapar.com.br

(51) 3032.2893

Eventos

eventos@unilasalle.edu.br

Extensão

ecorporativa@unilasalle.edu.br

Financeiro Acadêmico

financeiro@unilasalle.edu.br

Financiamentos - Prouni

prouni@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8756/8591

HSS Cópias

lasalle@hss.com.br

(51) 3476.8617/8704

Instituto de Química

iqls@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8589

Intérpretes de Libras

interpretes@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8645

Laboratório de Informática

laboratorios@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8558

La Salle Saúde

clinicas@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8333

Marketing

marketing@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8609

Monitoria

monitoria@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8645

Museu e Arquivo La Salle

museuhistorico@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8690

Núcleo de Apoio ao Estudante

nae@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8645

Ouvidoria

ouvidoria@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8706

Pastoral da Universidade

pastoral@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8587

Pós-graduação Lato Sensu

posgraduacao@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8533
(51) 3476.8490

(51) 3476.8642/8630
(51) 3476.8738
(51) 3476.8540/8670

Pós-graduação Stricto Sensu / Pesquisa

depp@unilasalle.edu.br

Prevenção e Emergências

prevencaoeemergencias@unilasalle.edu.br

Serviço de Protocolo e Ingresso

protocolo@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8419/8568

Setor de Registro e Controle Acadêmico

serca@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8727/8728

Setor de Registro e Controle Acadêmico EaD

secretariaead@unilasalle.edu.br

Suporte Acadêmico

suporteacademico@unilasalle.edu.br

Unidiomas

unidiomas@unidiomas.com.br

(51) 3476.8655/8734

Unijobs - Estágios

unijobs@unilasalle.edu.br

(51) 3476.8636/8748

Universidade La Salle
Av. Victor Barreto, 2288
Centro | Canoas | RS
(51) 3476.8500
unilasalle.edu.br/canoas

universidadelasalle
unilasallecanoas
school/universidadelasalle
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(51) 3476.8686

(51) 3476.8430/8435
(51) 3476.8449

unilasalle
unilasalle

