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Este Manual contém as orientações e os 
procedimentos para o Vestibular e as informações 
sobre a inscrição, os Cursos e a matrícula. 
A Unisinos oferece Cursos nas modalidades 
presencial, em São Leopoldo e Porto Alegre, e 
a distância, nos Polos Unisinos de Educação a 
Distância.

No site do Vestibular, www.unisinos.br/vestibular, 
encontra-se, em formato PDF, o Edital do 
Vestibular, além de informações mais detalhadas 
sobre o Processo Seletivo Vestibular para Cursos 
de Graduação oferecidos pela Universidade.
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1.  DATAS IMPORTANTES
10/10 – Segunda-feira Início das inscrições às 8h

13/11 – Domingo Término das inscrições às 22h.

Prazo final para solicitação de alteração na inscrição até 
as 22h

14/11 – Segunda-feira Último dia para pagamento da taxa de inscrição

18/11 – Sexta-feira Consulta ao local de realização do Vestibular (sala de 
provas), a partir das 14h, pelo site www.unisinos.br/
vestibular

19/11 – Sábado DIA DO VESTIBULAR

23/11 – Quarta-feira Publicação da relação de selecionados e suplentes – 
Listão, no site do Vestibular, www.unisinos.br/vestibular, 
e em jornais

24/11 – Quinta-feira Início da matrícula dos selecionados, conforme 
o cronograma de matrículas por Curso, a ser 
disponibilizado na web

07/12 – Quarta-feira Término da matrícula dos selecionados

--- Chamada e matrícula de suplentes.

As informações sobre os procedimentos da chamada 
de suplentes constarão do endereço www.unisinos.br/
vestibular, no dia 23 de novembro de 2016.

20/02 – Segunda-feira Início das aulas do 1º semestre de 2017 – para Cursos 
presenciais ofertados em São Leopoldo e para todos os 
Cursos a Distância 

20/03 – Segunda-feira Início das aulas do 1º semestre de 2017 – para Cursos 
presenciais ofertados em Porto Alegre
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2.  CONTATO COM A UNIVERSIDADE 
Site da Unisinos: www.unisinos.br e www.unisinos.br/fale-conosco 
Canais de atendimento: www.unisinos.br/fale-conosco 
E-mail: atendimento@unisinos.br  
Telefones: (51) 3591-1122 ou (51) 3591-1222                                                                                                 
Skype: unisinos.atendimento 
Confira os endereços dos campi e dos polos em 
www.unisinos.br/fale-conosco
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3.  INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR
Este Processo de Seleção destina-se aos candidatos que concluíram o 
Ensino Médio ou Curso equivalente, ou têm previsão de conclusão até 
19 de fevereiro de 2017. 

A inscrição no Vestibular da Unisinos é feita exclusivamente via web. 
Para fazer sua inscrição, o candidato deve acessar www.unisinos.br/
vestibular, onde constam todas as orientações e os procedimentos 
necessários:

•	O	candidato	precisa	ter	em	mãos	o	Registro	de	Identidade	Civil	e	
o CPF para o preenchimento dos dados solicitados no formulário 
de inscrição. 

•	Se	 optar	 pela	 utilização	 do	 desempenho	 obtido	 no	 Enem	
(Exame Nacional do Ensino Médio), o candidato deverá ter em 
mãos o número e o ano da inscrição no Exame. É obrigatório o 
preenchimento desses dados. 

•	Poderá	aproveitar	o	desempenho	obtido	no	Enem	o	candidato	
que tiver realizado o Exame no período compreendido entre 
os anos de 2013 e 2015, inclusive. Optando pela utilização do 
desempenho obtido no Enem, o candidato está dispensado de 
realizar as provas do dia 19 de novembro de 2016.

•	O	candidato	a	Curso	da	modalidade	presencial	que	tiver	25	anos	
completados até o dia da prova, 19 de novembro de 2016, deverá 
inscrever-se no Processo Seletivo Alternativo (ver, adiante, o item 
6. Opções de Inscrição – para Cursos da modalidade presencial).

•	O	candidato	opta	por	apenas	um	Curso.

•	No	momento	de	sua	 inscrição	no	Vestibular,	o	candidato	deve	
optar por uma das duas Línguas Estrangeiras que constarão da 
prova objetiva: Inglês ou Espanhol.
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•	Para	inscrição	em	um	dos	Cursos	de	Graduação	da	modalidade	
Educação a Distância, o candidato deverá optar por um polo de 
apoio presencial, de acordo com a oferta do Curso.

•	Caso	a	escolha	do	Curso	seja	diferente	da	escolha	do	polo,	a	
Unisinos reserva-se o direito de ajustar a inscrição para que 
ambas as informações estejam em conformidade; será utilizada 
como referência a informação que constar do campo “polo”.

•	Haverá	 terminais	 disponíveis	 para	 inscrição	 pela	 web	 no	
Atendimento Unisinos (São Leopoldo) e nas Secretarias dos polos 
de apoio presencial da Unisinos Educação a Distância.

Ao efetivar sua inscrição, o candidato declara que aceita as condições e 
normas estabelecidas para o Processo de Seleção constantes do Edital 
e deste Manual e que está ciente de que, se selecionado, necessita 
apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o respectivo 
Histórico Escolar (vias originais) por ocasião da matrícula, de acordo com 
o art. 44, incisos I, com a alteração introduzida pela Lei n. 11.632/2007, e 
II, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996 (LDB).

As informações prestadas no formulário de inscrição são de exclusiva 
responsabilidade do candidato.

3.1  Atestado de comparecimento
Caso o candidato precise comprovar que esteve presente no Vestibular 
Unisinos e realizou as provas, é possível solicitar o Atestado de 
Comparecimento, pelo site do Vestibular, acessando www.unisinos.br/
vestibular, e conferindo as informações. 

O Atestado de comparecimento também pode ser solicitado 
presencialmente, junto ao Atendimento Unisinos, ou pelo e-mail 
atendimento@unisinos.br, ou ainda pelo telefone (51) 3591-1122. 

O documento será enviado por e-mail em até 48 horas após 
o Vestibular.
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3.2   Taxa de inscrição
Para todos os Cursos, o valor da taxa de inscrição é de R$40,00. Ao 
término da inscrição, o boleto bancário será exibido para impressão.

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do 
território nacional até 14 de novembro de 2016. O valor pago não será 
devolvido, salvo na hipótese de suspensão da oferta do Curso em razão 
de pouca demanda, conforme previsto no item 10.1 do Edital deste 
Processo Seletivo.

A inscrição do candidato estará confirmada após o pagamento da taxa.

3.3   Para alterar dados na inscrição
Caso deseje alterar dados na inscrição, o candidato deverá realizar a 
solicitação até as 22 horas do dia 13 de novembro de 2016 (último dia 
de inscrições), somente pelo site do Vestibular, clicando em “Alterar 
inscrição”. 

Após essa data, não serão aceitas novas solicitações de alteração de 
dados na inscrição.

O candidato que deseje ser identificado por seu NOME SOCIAL deverá 
formalizar essa vontade até 13 de novembro de 2016, último dia de 
inscrições, apenas junto ao Atendimento Unisinos, com a indicação do 
nome pelo qual pretende ser identificado.

3.4  Candidatos com objeção de consciência
Candidatos com objeção de consciência em fazer provas no sábado 
devem marcar essa condição na ficha de inscrição, informando 
sua religião. Durante o período de inscrições, serão contatados pela 
Universidade a fim de que recebam instruções para a realização das 
provas de Vestibular.
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A realização da prova em horário especial acontece somente na Unisinos 
São Leopoldo. No dia do Vestibular, esses candidatos deverão estar na 
Universidade no horário de início da prova da manhã.

Esta orientação é válida tanto para candidatos a Cursos de Graduação 
Presencial como para candidatos a Cursos da Graduação a Distância. 

3.5  Candidatos com deficiência
Candidatos com deficiência (permanente ou temporária) ou com 
dificuldade de locomoção devem indicar sua necessidade na ficha 
de inscrição e aguardar o contato da Gerência de Atenção ao Aluno 
– GAA, que dará instruções necessárias para o dia do Vestibular. 
Candidatos com deficiência visual devem informar sua condição 
na ficha de inscrição, para o caso de adaptação da(s) prova(s) 
(impressão ampliada de prova ou impressão em braile) ou da presença 
de um ledor.

Candidatos surdos também devem informar sua condição na ficha 
de inscrição e devem entrar em contato com a Gerência de Atenção 
ao Aluno – GAA, durante o período de inscrições, a fim de que sejam 
providenciadas as adaptações e a definição do profissional intérprete 
de Libras.

Em caso de dúvida, a GAA está à disposição pelo telefone (51) 3591-
1122, ramal 4119, e pelo e-mail assistencia@unisinos.br.

3.6   Sobre o local de realização da(s) prova(s)
Para saber o local e a sala em que fará a(s) prova(s), o candidato deverá 
consultar o site do Vestibular, www.unisinos.br/vestibular, a partir das 
14h do dia 18 de novembro de 2016 (sexta-feira). Essa informação será 
fornecida quando a efetivação do pagamento da taxa de inscrição for 
confirmada pelo banco.
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4.  REALIZAÇÃO DA PROVA 

4.1   Identificação na sala de prova(s)
Para que a identificação na sala de prova(s) ocorra de forma tranquila 
e para que haja bom andamento na aplicação da(s) prova(s), é preciso 
atentar para as informações seguintes:

•	O	candidato	deverá	chegar	ao	local	de	provas	com,	no	mínimo,	
antecedência de 1 (uma) hora, munido de:

•	Registro	 de	 Identidade	 Civil	 ou	 outro	 documento	 oficial, 
com foto atual;

•	comprovante	de	regularização	de	situação	no	País,	no	caso	de	
ser estrangeiro;

•	caneta	esferográfica	preta	ou	azul.

4.2   Aplicação das provas 
Candidatos atrasados não têm acesso às salas nem à realização da(s) 
prova(s).

É proibido usar qualquer equipamento de comunicação e/ou de cálculo 
nas salas em que será(ão) aplicada(s) a(s) prova(s).

O telefone celular deverá estar desligado.

Em relação ao cartão de respostas da prova objetiva: 

•	as	 questões	 objetivas	 apresentam	 cinco	 opções	 de	 resposta,	
sendo apenas uma a correta.

•	Não	será	computada	questão	que	não	esteja	respondida	ou	em	
que mais de uma resposta tenha sido marcada, mesmo que uma 
delas seja a correta.
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•	Não	 deve	 ser	 feita	 nenhuma	 marcação	 fora	 do	 campo	
reservado às respostas, uma vez que qualquer marca pode ser 
identificada pela leitora ótica, prejudicando, assim, o desempenho 
do candidato. 

•	O	cartão	de	 respostas	deve	ser	preenchido	sem	 rasuras,	pois,	
mesmo em caso de erro, não será substituído.

No caso da prova de redação, a folha em que o texto é passado a limpo 
pelo candidato também não será substituída.

A entrega da prova pelo candidato só será permitida a partir de uma 
hora após seu início.

Ao sinal de término da prova, o fiscal de sala recolherá a folha da redação 
ou o cartão de respostas dos candidatos que ainda estejam na sala.

Não é facultada a realização das provas fora das datas e horários 
aqui estabelecidos, à exceção do caso de candidatos que declararem 
objeção de consciência, cujo horário de realização da(s) prova(s) é após 
o pôr do sol do dia 19 de novembro de 2016.

4.3   Eliminação do processo seletivo
O candidato será eliminado do Processo Seletivo e terá a(s) prova(s) 
anulada(s) quando:

•	deixar	 de	 observar	 qualquer	 norma	 estabelecida	 no	 Edital	 do	
Processo Seletivo ou neste Manual;

•	utilizar-se	de	qualquer	tipo	de	fraude	na	inscrição	ou	na	realização	
da(s) prova(s);

•	faltar	 com	 o	 devido	 respeito	 e	 cortesia	 para	 com	 outros	
candidatos ou para com qualquer uma das pessoas designadas 
pela Universidade para a operacionalização do Vestibular;
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•	recusar-se	 a	 entregar	 o	 cartão	 de	 respostas	 e/ou	 a	 folha	 da	
redação ao ser dado o sinal de término do tempo das provas;

•	atentar	 contra	 a	 disciplina	 ou	 perturbar,	 de	 qualquer	 modo, 
a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

5.  PROVAS DO VESTIBULAR DA UNISINOS

5.1  PROVA DE REDAÇÃO
A prova de redação, que vale 10 pontos, compreende a produção de 
um texto de caráter argumentativo, com extensão entre 30 e 35 linhas. 
São propostos dois temas ao candidato, que deve optar entre eles. Para 
contextualizar os temas, são fornecidos, no caderno da prova, textos e 
informações que enfocam aspectos relevantes de cada um.

A redação é avaliada segundo os seguintes critérios: 

•	conteúdo	(abordagem	do	tema	conforme	o	enfoque	apresentado	
na proposta escolhida pelo candidato e desenvolvimento do tema 
com coerência e criticidade, respeitando-se os direitos humanos);

•	adequação	 linguística	 (coesão	 textual,	 adequação	 vocabular 
e respeito às normas da gramática da língua portuguesa, inclusive 
no que se refere ao Acordo Ortográfico de 2009);

•	apresentação	 (legibilidade	 da	 grafia,	 distribuição	graficamente	
adequada do texto, ausência de rasuras, presença de título).

Observação: a redação deverá ser escrita a caneta (azul ou preta). 
A prova escrita a lápis será anulada.

5.1.1  Horário e duração da prova de redação:
Duração: 2 horas 

8h30min – início da identificação dos candidatos



16

9h30min – início da prova

11h30min – término da prova

5.2   PROVA DE QUESTÕES OBJETIVAS
Totalizando 10 pontos, a prova objetiva conta com 50 questões, cada 
uma valendo 0,2 pontos. A prova compreende:

•	10	questões	de	Língua	Portuguesa;

•	10	questões	de	Ciências	Humanas	e	Cultura	Geral,	entre	História,	
Geografia, Filosofia e Literatura;

•	15	questões	de	Ciências	Exatas,	entre	Matemática	e	Física;

•	10	questões	de	Ciências	da	Natureza,	entre	Química	e	Biologia;

•	5	questões	Língua	Estrangeira	(opção	entre	Inglês	e	Espanhol).

Para resolver as questões, requer-se do candidato habilidades de leitura 
e compreensão de textos (verbais e visuais), de interpretação de dados 
e informações a respeito do conteúdo de cada questão, de raciocínio 
lógico e de aplicação de conceitos referentes às áreas de conhecimento 
a que as questões se referem, além de conhecimentos de língua 
estrangeira (inglês ou espanhol).

5.2.1  Horário e duração da prova 
     de questões objetivas:

Duração: 4 horas

13h – início da identificação dos candidatos

14h – início da prova

18h – término da prova
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5.3   APROVEITAMENTO DE DESEMPENHO 
  OBTIDO NO ENEM

A Unisinos possibilita ao candidato o aproveitamento do desempenho 
que obteve nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em 
substituição às provas do Vestibular (redação e questões objetivas da 
Universidade) ou em substituição à prova de redação, no caso de opção 
por Curso da modalidade Educação a Distância.

Podem aproveitar as notas os candidatos que tiverem realizado 
o Exame no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015, 
inclusive.

O candidato que utilizar o desempenho obtido no Enem em substituição 
às provas da Unisinos deverá, obrigatoriamente, informar os dados 
sobre o ano em que realizou o Exame e o número de sua inscrição, no 
formulário web. 

Este candidato não realizará as provas de Vestibular da Unisinos.

5.3.1  Aferição e equivalência de notas
A aferição das notas obtidas no Enem será realizada em consulta ao 
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), por meio da informação sobre número de inscrição e ano 
de realização do Exame, fornecidos pelo candidato no momento 
da inscrição.

Para composição das notas a serem utilizadas na classificação e na 
seleção desses candidatos, as notas obtidas no Enem serão ponderadas: 
terão a mesma importância relativa (peso) e serão equivalentes em 
uma escala de 0 a 10 pontos, igualando-se à escala de notas e médias 
utilizada no Vestibular da Unisinos.

Observação: se os dados (número de inscrição e ano de realização 
do Enem) fornecidos na ficha de inscrição forem incompatíveis com 
os dados fornecidos pelo Inep, a Universidade reserva-se o direito de 
solicitar ao candidato seu Boletim de Desempenho para comprovação 
das notas.
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6.  OPÇÕES DE INSCRIÇÃO – PARA CURSOS DA  
     MODALIDADE PRESENCIAL
O candidato poderá, por meio do Processo Seletivo Geral, optar por 
realizar as provas da Unisinos (redação e questões objetivas) ou 
aproveitar o desempenho obtido no Enem.

Já o candidato com idade mínima de 25 anos completados até 19 de 
novembro de 2016, inclusive, realizará apenas a prova de redação da 
Unisinos, por meio do Processo Seletivo Alternativo.

6.1   Processo seletivo geral
O candidato inscrito para qualquer Curso da modalidade presencial 
deverá realizar a prova de redação e a prova de questões objetivas da 
Unisinos, ou, caso tenha realizado o Enem (entre os anos de 2013 e 
2015), poderá utilizar o desempenho obtido no Exame em substituição 
às provas (questões objetivas e redação) da Unisinos.

É admitida a inscrição de candidatos que tenham concluído o Ensino 
Médio ou Curso equivalente ou que tenham previsão de conclusão até 
19 de fevereiro de 2017.

Pelo Processo Seletivo Geral, não há possibilidade de inscrição de 
candidatos que tiverem a idade de 25 anos completos ou que terão 
completado essa idade até o dia da prova, inclusive.

Nesse processo de seleção, o candidato deverá escolher a forma de 
inscrição de acordo com o tipo de prova:

6.1.1  Forma de inscrição vestibular 
è Na forma de inscrição “VESTIBULAR”: prova de redação e prova de 
questões objetivas da Unisinos

Para ser classificado e concorrer à seleção, o candidato deverá obter, 
nas provas da Unisinos, pontuação igual ou superior a:
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•	20%	do	valor	da	prova	de	redação;

•	22%	de	acertos	no	conjunto	de	questões	da	prova	objetiva.

Classificação e Seleção no Processo Seletivo Geral: os candidatos 
concorrem entre si e são classificados pela ordem decrescente 
da média das notas das provas da Unisinos ou das notas obtidas 
no Enem.

Para fins de desempate entre candidatos inscritos pela forma 
“Vestibular”, em qualquer Curso, será considerada, primeiramente, a 
nota mais alta obtida na prova de redação. Permanecendo o empate, 
terá prioridade o candidato de maior idade. Se, ainda assim, houver 
empate, a vaga será destinada ao candidato que tiver a inscrição 
mais antiga.

Havendo empate entre candidatos inscritos pela forma “Vestibular” e 
candidatos inscritos pela forma “Enem”, terá prioridade o candidato que 
realizou as provas da Unisinos (forma de inscrição “Vestibular”).

6.1.2  Forma de inscrição ENEM
è Na forma de inscrição “ENEM”: aproveitamento do desempenho 
obtido no Enem em substituição às provas da Unisinos

Para ser classificado e concorrer à seleção, o candidato deverá ter 
realizado o Enem no período compreendido entre os anos de 2013 e 
2015, inclusive, e ter obtido, nas provas do Exame, pontuação igual ou 
superior a:

•	20%	do	valor	da	prova	de	redação;

•	22%	do	valor	do	conjunto	de	questões	das	provas	objetivas.

Nesta opção, o candidato está dispensado de realizar as provas de 
redação e de questões objetivas da Unisinos.



20

6.1.3  Classificação e seleção no 
     processo seletivo geral

Os candidatos concorrem entre si e são classificados pela ordem 
decrescente da média das notas das provas da Unisinos ou das notas 
obtidas no Enem.

Para fins de desempate entre candidatos inscritos pela forma “Enem”, 
em qualquer Curso, terá prioridade o candidato de maior idade, e, se 
ainda houver empate, a vaga será destinada ao candidato que tiver a 
inscrição mais antiga. 

Havendo empate entre candidatos inscritos pela forma “Vestibular” e 
candidatos inscritos pela forma “Enem”, terá prioridade o candidato que 
realizou as provas da Unisinos (forma de inscrição “Vestibular”).

6.2  Processo seletivo alternativo 
 (candidatos com 25 anos ou mais)

O candidato inscrito para qualquer Curso da modalidade presencial 
cuja idade seja superior ou igual a 25 anos completados até o dia do 
Vestibular realizará somente a prova de redação da Unisinos.

Neste Processo, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio ou 
Curso equivalente ou ter previsão de conclusão até 19 de fevereiro 
de 2017.

Nesta opção, não há possibilidade de aproveitamento do desempenho 
obtido no Enem.

6.2.1  Forma de inscrição vestibular
è Forma de inscrição “VESTIBULAR”: somente a prova de redação 
da Unisinos.

Para ser classificado e concorrer à seleção, o candidato deve:

•	ter	idade	mínima	de	25	anos	completados	até	19	de	novembro	
de 2016, inclusive;
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•	obter	pontuação	igual	ou	superior	a	20%	do	valor	da	prova	de	
redação da Unisinos.

Classificação e Seleção: os candidatos são classificados pela ordem 
decrescente da nota da prova de redação da Unisinos.

Para fins de desempate, em qualquer Curso da modalidade presencial, 
terá prioridade o candidato de maior idade, e, se ainda houver empate, 
a vaga será destinada ao candidato que tiver a inscrição mais antiga.

6.3   Preenchimento de vagas para 
  os cursos da modalidade presencial

As vagas destinadas a cada Curso da modalidade presencial são 
preenchidas pelos candidatos segundo os critérios de classificação e 
de seleção especificados em cada opção de inscrição, na proporção 
de	 75%	 para	 o	 Processo	 Seletivo	 Geral	 e	 de	 25%	 para	 o	 Processo	
Seletivo Alternativo. Por essa razão, existem dois primeiros lugares em 
cada Curso: o do primeiro classificado pelo Processo Seletivo Geral e, 
também, o do primeiro classificado, no mesmo Curso, pelo Processo 
Seletivo Alternativo.

7.  OPÇÕES DE INSCRIÇÃO –  
     PARA CURSOS A DISTÂNCIA (EAD)
O candidato poderá optar por realizar a prova de redação da Unisinos ou 
aproveitar o desempenho obtido na prova de redação do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio).

7.1   Processo seletivo para cursos a distância (EaD)
O candidato inscrito para qualquer Curso da modalidade EaD deverá 
realizar somente a prova de redação da Unisinos, ou, caso tenha realizado 
o Enem entre os anos de 2013 e 2015, poderá utilizar o desempenho 
obtido na redação do Exame em substituição à prova de redação da 
Unisinos.
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O candidato deverá ter concluído o Ensino Médio ou Curso equivalente 
ou ter previsão de conclusão até 19 de fevereiro de 2017.

Nesta opção, não há restrição de idade para inscrição.

O candidato optará pela forma de inscrição de acordo com o tipo de 
prova:

7.1.2  Forma de inscrição vestibular
è Na forma de inscrição “VESTIBULAR”, o candidato realizará a prova de 
redação da Unisinos.

Para ser classificado e concorrer à seleção, o candidato deverá obter, 
na	prova	de	redação	da	Unisinos,	pontuação	igual	ou	superior	a	20%	do	
valor dessa prova.

7.1.3  Forma de inscrição Enem
è Na forma de inscrição “ENEM”, o candidato aproveitará o desempenho 
obtido na prova de redação do Enem em substituição à prova de redação 
da Unisinos.

Para ser classificado e concorrer à seleção, o candidato deverá ter 
realizado o Enem no período compreendido entre os anos de 2013 e 
2015, inclusive, e ter obtido, na prova de redação do Exame, pontuação 
igual	ou	superior	a	20%	do	valor	dessa	prova.

Nesta opção, o candidato está dispensado de realizar a prova de redação 
da Unisinos.

7.1.4  Classificação e seleção: 
Os candidatos concorrem entre si e são classificados pela ordem 
decrescente da média da nota da prova da Unisinos ou da nota obtida 
na prova de redação do Enem.
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Para fins de desempate, em qualquer Curso da modalidade EaD, terá 
prioridade o candidato de maior idade, e, se ainda houver empate, a 
vaga será destinada ao candidato que tiver a inscrição mais antiga.

Havendo empate entre candidatos inscritos pela forma “Vestibular” e 
candidatos inscritos pela forma “Enem”, terá prioridade o candidato que 
realizou a prova da Unisinos.

7.2  Preenchimento de vagas nos 
  cursos a distância (EaD)

As vagas destinadas a cada Curso da modalidade Educação a Distância 
são preenchidas pelos candidatos segundo os critérios de seleção e de 
classificação especificados em cada opção de inscrição.

8.  INFORMAÇÕES SOBRE A PRIMEIRA 
     MATRÍCULA E A DOCUMENTAÇÃO
A primeira matrícula no Curso deve ser feita presencialmente, pelo 
candidato aprovado, no campus da Unisinos, em São Leopoldo ou em 
Porto Alegre, conforme a oferta do Curso pelo qual o candidato optou, ou 
no polo escolhido no momento da inscrição no Vestibular.

No dia do Vestibular, todos os candidatos receberão o Guia de Matrícula, 
contendo a data e o horário da matrícula no Curso ao qual concorrem. O 
Guia também estará disponível no site do Vestibular.

Para escolher disciplinas/atividades acadêmicas, o candidato aprovado 
poderá consultar a grade curricular do Curso para o qual foi selecionado, 
que será entregue no dia da matrícula e estará disponível na página do 
Curso, na web.

A aceitação da primeira matrícula está condicionada à apresentação 
da documentação, à assinatura do termo de matrícula-vínculo, que 
remete ao contrato de prestação de serviços educacionais (disponível 
para consulta na web, no endereço www.unisinos.br/contratos), e ao 
pagamento da primeira parcela do respectivo período letivo. 
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No Atendimento Unisinos, o candidato aprovado receberá o kit que 
contém o termo de matrícula, documento por meio do qual é requerido 
o vínculo no Curso e a inscrição nas disciplinas/atividades acadêmicas 
desejadas. Em seguida, o candidato aprovado apresentará toda a 
documentação solicitada no item Documentação, a seguir, e receberá 
as orientações sobre o pagamento das mensalidades.

8.1  Documentação
Para realização da primeira matrícula, o candidato selecionado deverá, 
obrigatoriamente: 

•	apresentar	 vias	 originais	 do	 Certificado	 de	 Conclusão	
do Ensino Médio e do Histórico Escolar, de acordo com 
as observações adiante;

•	apresentar	 Registro	 Civil	 (Certidão	 de	 Nascimento	 ou	 de	
Casamento), Registro de Identidade Civil (RG) e CPF;

•	apresentar	 atestado	 de	 religião	 (quando	 houver	 objeção	 de	
consciência para horários de realização de provas), documento 
exigido somente dos candidatos que forem aprovados em Cursos 
da modalidade Educação a Distância e que professem a religião 
adventista;

•	entregar	uma	foto	3	x	4,	para	a	confecção	do	Cartão	Universitário.

Quanto ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ao Histórico 
Escolar, é importante observar: 

a) o candidato que concluiu o Ensino Médio ou equivalente no Brasil 
deverá apresentar o Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar do 
Ensino Médio ou equivalente (via original), comprovando a conclusão 
do Curso anteriormente ao período de início das aulas na Unisinos.

b) O candidato brasileiro que concluiu o Ensino Médio ou equivalente 
no Exterior, fora do âmbito do Mercosul, deverá apresentar a Declaração 
de Equivalência (fornecida pelo Conselho Estadual de Educação), em 
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via original ou fotocópia autenticada, além de fotocópia autenticada do 
Histórico Escolar, na língua original e em uma via traduzida, conforme 
exigência legal (exceto para países de língua espanhola). O documento 
deverá conter a autenticação da autoridade consular brasileira do país 
em que foi emitido. 

c) O candidato brasileiro que concluiu o Ensino Médio ou equivalente 
no Exterior, no âmbito do Mercosul, deverá apresentar o Certificado de 
Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Médio (via original) na língua 
original. O documento deverá conter a autenticação da autoridade 
consular brasileira do país em que foi emitido.

d) O candidato que cursou o Ensino Médio ou equivalente parte no 
Brasil e parte no Exterior, além do solicitado nas letras “b” e “c” acima, 
deverá apresentar a comprovação dos estudos feitos no Brasil mediante 
Histórico Escolar fornecido pela escola (via original).

No caso de candidato estrangeiro residente no Brasil, além do solicitado 
nas letras “b” e “c” acima, é preciso comprovação de sua situação legal 
no País.

Dos candidatos vindos de outras Instituições de Ensino Superior também 
será exigida a documentação acima especificada.

Os portadores de Diploma de Curso Superior deverão apresentar o 
Diploma e o Certificado de Conclusão do Curso e também o Histórico e 
o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

O candidato selecionado que já é aluno da Unisinos, inclusive o aluno 
rematriculado para o segundo semestre de 2016, deverá efetuar sua 
nova matrícula na mesma data e horário dos demais selecionados, 
quando será orientado sobre os procedimentos. Deverá apresentar o 
Cartão Unisinos como identidade estudantil.

Importante:

Não será aceita matrícula condicional. No dia da matrícula, para que 
o trabalho possa transcorrer de forma ágil, será feita apenas uma 
verificação prévia da regularidade da documentação apresentada, 
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que deverá atender a todas as exigências do MEC e às normas da 
Universidade. Posteriormente, será feita uma análise mais detalhada, 
e, caso se identifique algum problema relativo à documentação 
apresentada, ou esteja faltando algum dado, será solicitado ao aluno 
que regularize ou complete a documentação em questão, a fim de 
evitar transtornos na primeira matrícula ou em matrículas posteriores. 
A validade da matrícula fica condicionada à regularização 
da documentação.

8.2  Dispensa/Aproveitamento de estudos
Será analisada a documentação apresentada pelo aluno que cursou 
atividade(s) acadêmica(s) em outra Instituição de Ensino Superior, ou 
mesmo na Unisinos, e que deseja requerer aproveitamento de estudos. 
Se for o caso, será concedida dispensa na(s) atividade(s) acadêmica(s)/ 
disciplina(s) já cursada(s). 

Quando se tratar de Curso cuja oferta compõe-se apenas de semestres 
iniciais, a matrícula fica condicionada à oferta da(s) atividade(s) 
acadêmica(s)/ disciplina(s) a ser(em) cursada(s).

9.  FORMAS DE PAGAMENTO DOS CURSOS
Na Unisinos, os Cursos são precificados com base no valor do crédito 
financeiro e possuem formas de pagamento diferenciadas, de acordo 
com sua natureza, forma de organização acadêmica e regime de 
funcionamento. O índice de reajuste do crédito financeiro de cada Curso 
e a periodicidade desse reajuste são definidos em conformidade com a 
legislação vigente e com o orçamento da Universidade.

O valor do crédito financeiro dos Cursos de Graduação e de Graduação 
Tecnológica é fixado pelo Conselho Universitário – CONSUN – e 
divulgado no site www.unisinos.br.

O crédito financeiro ou a hora-aula é a medida estabelecida 
para calcular o valor das parcelas de cada Curso, sendo que um 
crédito equivale a 15 horas-aula. Dessa forma, a matrícula em 12 
créditos corresponde a 180 horas-aula. A quantidade de créditos 
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das disciplinas/ atividades acadêmicas e a quantidade de horas-
aula são indicadas na grade curricular dos Cursos, disponível em 
www.unisinos.br.

9.1   Pagamento das mensalidades
O aluno pode pagar a semestralidade/anuidade de duas formas: à vista 
(exceto para alunos beneficiados por algum tipo de financiamento) ou 
em parcelas:

•	no	pagamento	à	vista,	o	aluno	quita	o	valor	total	correspondente	
às unidades curriculares contratadas no ato da matrícula, com 
desconto	de	5%.

•	No	pagamento	em	parcelas,	a	Universidade	facilita	o	pagamento	
da matrícula semestral em até 6 parcelas, mensais e consecutivas, 
e matrícula da anual em até 12  parcelas, mensais e consecutivas, 
devendo a primeira ser paga no ato da matrícula e as subsequentes, 
até o dia 15 de cada mês, a partir de fevereiro de 2017.

Os valores das mensalidades dos Cursos e o regime de matrícula podem 
ser conferidos no site de cada Curso, acessando-se o endereço www.
unisinos.br/graduacao. 

9.2   Cancelamento de matrícula
O candidato aprovado que solicitar o cancelamento da matrícula após 
tê-la	efetivado	receberá	devolução	de	70%	do	valor	pago	na	1.ª	parcela	
e	 de	 100%	 do	 valor	 das	 demais	 parcelas	 pagas.	 A	 retenção	 de	 30%	
da	1ª.	parcela	é	 feita	a	 título	de	taxa	administrativa.	O	prazo	final	para	
solicitação da devolução é 20/01/2017. Após essa data, passa a valer a 
regra constante do Guia do Aluno – Graduação.

Todo aluno que cancelar a totalidade das atividades acadêmicas de sua 
matrícula-vínculo renunciará à vaga no Curso para o qual se candidatou.
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10.  OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1  Para melhor compreensão 
    do processo seletivo:

•	Classificado	é	o	candidato	que	preencheu	os	requisitos	mínimos	
para concorrer à seleção.

•	Selecionado	é	o	candidato	que	passa	a	 fazer	parte	da	relação	
oficial de aprovados – Listão –, de acordo com as vagas disponíveis 
em cada Curso.

10.2  Publicação do listão
A publicação oficial do Listão será feita até o dia 23 de novembro de 
2016, no site www.unisinos.br/vestibular e em jornais. Após a relação 
inicial, constará a relação dos suplentes.

10.3  Chamada de suplentes
Todos os candidatos classificados não selecionados são suplentes. 
Com o Listão, é publicada a relação dos suplentes de cada Curso, 
para preenchimento de vagas deixadas em aberto por candidatos que, 
aprovados no Vestibular, não tiverem realizado matrícula. Os suplentes 
serão chamados de acordo com sua classificação no Curso e com a 
forma de inscrição.

A chamada e matrícula de suplentes será realizada um dia após a 
matrícula dos selecionados de cada Curso. A data, o horário e o local 
serão informados no site do Vestibular.

A matrícula, que segue imediatamente após a chamada do suplente, 
deverá ser feita pelo aluno, presencialmente. Sua não manifestação no 
momento da chamada abre vaga para outro suplente. Mais informações 
sobre matrícula e documentação estão no item 8, Informações sobre a 
Primeira Matrícula e a Documentação.
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10.4  Suspensão de oferta de curso
A Universidade reserva-se o direito de suspender a oferta de Curso 
que tenha pouca demanda de candidatos. Nesse caso, os candidatos 
inscritos para o Curso cuja oferta seja suspensa terão a oportunidade de 
optar por outro Curso antes da realização das provas, ou, caso desistam 
do Processo de Seleção, receber a devolução do valor pago a título de 
inscrição.

10.5  Pedidos de revisão
Pedidos de revisão dos resultados somente são considerados se 
solicitados dentro dos cinco dias úteis subsequentes à divulgação oficial 
do Listão, mediante requerimento encaminhado ao Comitê do Vestibular, 
no Atendimento Unisinos. A decisão do Comitê é soberana, e dela não 
cabe outra forma de recurso.

10.6  Vagas não preenchidas
Após a classificação dos candidatos, as vagas não preenchidas em 
qualquer um dos Cursos poderão ser remanejadas para outro(s) 
Curso(s), conforme a demanda observada, de acordo com os critérios 
definidos pelo Conselho Universitário e com a disponibilidade física e 
humana existente à época, respeitando-se as demais regras constantes 
do Edital e deste Manual.

10.7  Chamada(s) complementar(es)
Encerrado o prazo estabelecido para as matrículas dos ingressantes 
e constatada a existência de vagas remanescentes, a Universidade 
poderá realizar novo(s) Processo(s) de Seleção para o preenchimento 
dessas vagas.

Em caso de realização de novo(s) Processo(s) Seletivo(s), a Universidade 
divulgará, no site www.unisinos.br/vestibular, informações atinentes a 
esse(s) Processo(s).
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Informações sobre bolsas, descontos, financiamentos e linhas de 
Crédito Educativo podem ser obtidas no site www.unisinos.br/bolsas-
financiamentos-e-descontos ou no Atendimento Unisinos, no Centro 
Administrativo do Campus de São Leopoldo. 

11.  CURSOS E VAGAS
A Unisinos oferece, nos termos da legislação vigente, Cursos de 
Graduação e Cursos de Graduação Tecnológica.

Informações sobre normas e procedimentos relativos aos Cursos 
da Unisinos podem ser encontradas no Guia do Aluno – Graduação, 
disponível em www.unisinos.br/servicos/guia-do-aluno.

Quanto à organização curricular, informações podem ser obtidas junto 
à Coordenação de cada Curso e no site www.unisinos.br/graduacao.

11.1  CURSOS SÃO LEOPOLDO – CAMPUS SEDE
CURSOS OFERECIDOS NA MODALIDADE PRESENCIAL NA UNISINOS 
SÃO LEOPOLDO – CAMPUS SEDE

Mais informações sobre os Cursos podem ser obtidas em 
www.unisinos.br/graduacao
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Denominação dos Cursos e 
atos autorizativos

Turno e número de 
vagas

Observações sobre o 
Curso

Administração

 - Linhas de Formação 
Específica em Finanças, 
Marketing, Gestão de 
Pessoas e Comportamento 
Organizacional, Operações e 
Logística

Reconhecido pelo Decreto 
75.577/1975 – 08/04/1975 – 
DOU 09/04/1975; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 737/2013 – 
30/12/2013 - DOU 31/12/2013 
p.11.

Manhã – 30 
Noite –  140

No caso do Curso 
de Administração – 
manhã, a partir do 5º 
semestre, há algumas 
ofertas de atividades 
acadêmicas apenas no 
horário noturno; já no 
7º e no 8º semestres, a 
oferta de atividades é 
apenas noturna.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
administracao

Administração -  Linha de 
Formação Específica em 
Comércio Exterior

Reconhecido pelo Decreto 
75.577/1975 – 08/04/1975 – 
DOU 09/04/1975; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 737/2013 – 
30/12/2013 - DOU 31/12/2013 
p. 11.

Manhã - 20 
Noite –  80

 
No caso do Curso 
de Administração - 
Linha de Formação 
Específica em 
Comércio Exterior – 
manhã, a partir do 5º 
semestre, há algumas 
ofertas de atividades 
acadêmicas apenas no 
horário noturno; já no 
7º e no 8º semestres, a 
oferta de atividades é 
apenas noturna.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

A opção pela linha de 
formação específica deve 
ser realizada quando da 
inscrição no Processo 
Seletivo.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
administracao-comercio-
exterior
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Administração - Linha de 
Formação Específica em 
Gestão para Inovação e 
Liderança

Reconhecido pelo Decreto 
75.577/1975 – 08/04/1975 – 
DOU 09/04/1975; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 737/2013 – 
30/12/2013 - DOU 31/12/2013 
p. 11.

Integral – 30 Curso de Graduação/
Bacharelado.

A opção pela linha de 
formação específica deve 
ser realizada quando da 
inscrição no Processo 
Seletivo.

Duração: quatro anos

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
administracao-gestao-
para-inovacao-e-
lideranca 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas

Reconhecido pela Portaria 
SETEC/MEC 170/2008 – 
11/04/2008 – DOU 15/04/2008, 
p. 14; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 80

 
Há possibilidade de 
atividades diurnas aos 
sábados.

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/analise-e-
desenvolvimento-de-
sistemas 

Arquitetura e Urbanismo

Reconhecido pelo Decreto 
80.112/1977 – 09/08/1977 – 
DOU 10/08/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Manhã – 80  
Noite – 200

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/arquitetura-e-
urbanismo 
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Biomedicina

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 305/2015 – 
16/04/2015 – DOU 20/04/2015, 
p. 36.

Manhã – 70

Nos dois primeiros 
anos, o Curso é diurno 
(manhã e tarde). Nos 
dois últimos anos, 
possui atividades nos 
turnos da tarde e da 
noite. Há possibilidade 
de atividades aos 
sábados (saídas a 
campo).

Curso de Graduação/
Bacharelado.

O Curso possui ênfase nas 
áreas de

>Genética - Biologia 
Molecular e 

>Toxicologia.

Duração: quatro anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/biomedicina 

Ciência da Computação

Reconhecido pela Portaria MEC 
2.328/2005 – 30/06/2005 – DOU 
07/07/2005, p. 19; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 110

 
Algumas atividades 
são oferecidas no turno 
da manhã.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos e 
meio. 

www.unisinos.br/
graduacao/ciencia-da-
computacao 

Ciências Biológicas – 
Bacharelado

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 
– DOU 01/03/1961, Parecer 
CFE 44/1972 – 13/01/1972 
– Homologação DOU 
13/06/1972, p. 5134; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 100 Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/biologia 
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Ciências Biológicas – 
Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 – 
DOU 01/03/1961; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/biologia 

Ciências Contábeis

Reconhecido pelo Decreto 
71.816/1973 – 07/02/1973 
– DOU 08/02/1973, p. 
1563; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 80 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/ciencias-
contabeis 

Ciências Econômicas

Reconhecido pelo Decreto 
53.953/1964 – 08/06/1964 
– DOU 04/08/1964, p. 
6897; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 50 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/ciencias-
economicas 

Ciências Sociais – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 – 
DOU 01/03/1961; Renovação 
de Reconhecimento - Portaria 
SERES/MEC 283/2016 – 
01/07/2016 – DOU 04/07/2016, 
p. 17.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/ciencias-
sociais 
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Comunicação Social – 
Comunicação Digital

Reconhecido pela Portaria MEC 
966/2006 – 28/04/2006 – DOU 
02/05/2006, p. 10.

Manhã – 30 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/comunicacao-
digital 

Comunicação Social – 
Realização Audiovisual

Reconhecido pela Portaria MEC 
3.759/2005 – 24/10/2005 – DOU 
25/10/2005, p. 09; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 424/2011 – 
11/10/2011 – DOU 14/10/2011, 
p. 36, retificação DOU 
10/07/2015 p. 20

Integral – 30

 
As aulas ocorrem das 
14h às 18h30.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/realizacao-
audiovisual 

Direito

Reconhecido pelo Decreto 
68.501/1971 – 12/04/1971 – 
DOU 13/04/1971; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 124/2012 – 
09/07/2012 – DOU 10/07/2012, 
p. 89.

Manhã – 140 
Noite – 280

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/direito 

Educação Física – Bacharelado

Reconhecido pela Portaria 
SESu/MEC 740/2011 – 
05/04/2011 – DOU de 
06/04/2011, p. 8; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Noite – 120 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/educacao-
fisica 
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Educação Física – Licenciatura

Reconhecido pela Portaria MEC 
670/1991– 09/05/1991 – DOU 
13/05/1991, p. 8976; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 80 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/educacao-
fisica 

Enfermagem

Reconhecido pelo Decreto 
40.576/1956 – 19/12/1956 
– DOU de dezembro 
de 1956; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Manhã – 80 Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: cinco anos e 
meio.

www.unisinos.br/
graduacao/enfermagem 

Engenharia Ambiental

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 868/2015 – 
09/11/2015 – DOU 13/11/2015, 
p. 16

Noturno – 40

 
Algumas atividades 
são oferecidas no turno 
da manhã.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
ambiental 

Engenharia Biomédica – 
Bacharelado

Autorizado pela Resolução 
CONSUN 018/2015 – 
25/09/2015.

Noite – 40

 
Há possibilidade de 
atividades nos turnos 
da manhã e da tarde

Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
biomedica 
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Engenharia Cartográfica e de 
Agrimensura

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 867/2015 – 
09/11/2015 – DOU 13/11/2015, 
p. 14. 

Noite – 20 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
cartografica-e-de-
agrimensura 

Engenharia Civil

Reconhecido pela Portaria MEC 
17/1983 – 11/01/1983 – DOU 
12/01/1983, p. 731; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75-79.

Noite – 280 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
civil 

Engenharia da Computação 

Reconhecido pela Portaria MEC 
966/2006 – 28/04/2006 – DOU 
02/05/2006, p. 10.

Noite – 70 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
da-computacao 

Engenharia de Alimentos

Reconhecido pela Portaria MEC 
681/1998 – 06/07/1998 – DOU 
08/07/1998, p. 04; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-alimentos 
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Engenharia de Controle e 
Automação

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 304/2015 – 
16/04/2015 – DOU 20/04/2015, 
p. 35.

Manhã – 50

 
Há possibilidade de 
oferta de atividades 
nos turnos da 
manhã e da tarde 
e no vespertino 
(intermediário, 
das 17h30min às 
18h49min).

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-controle-e-automacao 

Engenharia de Energia

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 44/2015 – 
22/01/2015 – DOU 23/01/2015, 
p. 07.

Manhã -20

 
Há oferta de atividades 
também no turno da 
noite.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-energia 

Engenharia de Materiais

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 326/2016 – 
22/07/2016 – DOU 25/07/2016, 
p. 394.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-materiais 

Engenharia de Produção

Reconhecido pela Portaria MEC 
310/1989 – 16/05/1989 – DOU 
18/05/1989, p. 7773; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 100 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-producao 
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Engenharia Elétrica

Reconhecido pela Portaria MEC 
1.706/1999 – 03/12/1999 – DOU 
07/12/1999, p. 6, retificada pela 
Portaria MEC 375/2001 – DOU 
06/03/2001, p. 08; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 100

 
Há previsão de 
atividades diurnas.

Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
eletrica 

Engenharia Eletrônica

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 326/2016 – 
22/07/2016 – DOU 25/07/2016, 
p. 394. 

Noite – 50 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
eletronica 

Engenharia Mecânica

Reconhecido pela Portaria MEC 
17/1983 – 11/01/1983 – DOU 
12/01/1983, p. 731; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75. 

Noite – 200 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
mecanica

Engenharia Química

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 326/2016 – 
22/07/2016 – DOU 25/07/2016, 
p. 394.

Manhã – 80

 
Nos dois primeiros 
anos, as atividades 
ocorrem no diurno; 
nos três últimos anos, 
ocorrem no noturno.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
quimica 
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Farmácia

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 38/2013 – 
14/02/2013 – DOU 15/02/2013, 
p. 09. Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Noite – 40

 
Há previsão de 
atividades à tarde.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/farmacia 

Filosofia – Bacharelado

Reconhecido pelo Decreto 
44.839/1958 – 11/11/1958 – 
DOU 18/11/1958, Parecer CFE 
44/1972 – 13/01/1972 – DOU 
13/06/1972; Renovação de 
Reconhecimento - Portaria 
SERES/MEC 282/2016 – 
01/07/2016 – DOU 04/07/2016, 
p. 16.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/filosofia 

Filosofia – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
44.839/1958 – 11/11/1958 – 
DOU de 18/11/1958; Renovação 
de Reconhecimento - Portaria 
SERES/MEC 281/2016 – 
01/07/2016 – DOU 04/07/2016, 
p. 14.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/filosofia 

Física – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
71.303/1972 – 01/11/1972 – 
DOU 03/11/1972; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75

Noite – 20 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/fisica 
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Fisioterapia

Reconhecido pela Portaria MEC 
966/2006 – 28/04/2006 – DOU 
02/05/2006, p. 10; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Manhã – 120 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/fisioterapia 

Fotografia

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 68/2015 – 
29/01/2015 – DOU 30/01/2015, 
p. 31.

Noite – 30

 
A oferta do Curso 
é noturna; porém, 
eventualmente, 
algumas atividades 
podem ocorrer 
também no turno 
diurno.

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/fotografia

Gastronomia

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 20/2012 – 
12/03/2012 – DOU 16/03/2012, 
p. 59.

Diurno (Tarde) – 30 
Noite – 30

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/gastronomia 

Geologia

Reconhecido pelo Decreto 
80.111/1977 – 09/08/1977 – 
DOU 10/08/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 45/2013 – 
14/02/2013 – DOU 15/02/2013, 
p. 14.

Noite – 80

 
As atividades do 
Curso ocorrem nos 
turnos vespertino 
(intermediário, 
das 17h30min às 
18h49min) e noturno, 
com previsão de 
atividades diurnas e 
em finais de semana.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos 

www.unisinos.br/
graduacao/geologia 
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Gestão Ambiental

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 04/2012 – 
24/01/2012 – DOU 25/01/2012, 
p. 17. Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Noite – 30 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
ambiental 

Gestão Comercial

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 298/2012 – 
27/12/2012 – DOU 31/12/2012, 
p. 143; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 40 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
comercial 

Gestão da Produção Industrial

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 249/2016 – 
30/06/2016 – DOU 01/07/2016, 
p. 38.

Noite – 40 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-da-
producao-industrial 

Gestão de Recursos Humanos

Reconhecido pela Portaria 
SETEC/MEC 169/2011 – 
23/02/2011 – DOU 25/02/2011, 
p. 30; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 40 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-de-
recursos-humanos 
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Gestão Financeira

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 489/2011 – 
20/12/2011 – DOU 23/11/2011, 
p. 27; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 30 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
financeira 

História – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
62.453/1968 – 22/03/1968 
– DOU 27/03/1968, p. 
2.484; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/historia 

Jogos Digitais

Reconhecido pela Portaria 
SETEC/MEC 171/2007 – 
15/02/2007 – DOU 22/02/2007, 
p. 11.

Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 280/2016 – 
01/07/2016 – DOU 04/07/2016, 
p. 13.

Manhã – 60 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/jogos-digitais 

Jornalismo

Reconhecido pelo Decreto 
81.023/1977 – 12/12/1977 – 
DOU 13/12/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 90 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/jornalismo 
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Letras – Inglês – Licenciatura

Reconhecido pela Portaria MEC 
1.273/2002 – 25/04/2002 – DOU 
26/04/2002, p. 31; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 286/2012 – 
21/12/2012 – DOU 27/12/2012, 
p. 13.

Manhã – 40 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/letras 

Letras – Português – 
Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 – 
DOU 01/03/1961; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/letras  

Letras – Português/Espanhol – 
Licenciatura

Reconhecido pela Portaria MEC 
789/2002 – 22/03/2002 – DOU 
27/03/2002, p. 24; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 20 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/letras 

Letras – Português/Inglês – 
Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 – 
DOU 01/03/1961; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/letras 
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Logística

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 471/2011 – 
22/11/2011 – DOU 24/11/2011, 
p. 58; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 30 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/logistica 

Matemática – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
62.453/1968 – 22/03/1968 
– DOU 27/03/1968, p. 
2484; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: três anos e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/matematica 

Nutrição

Reconhecido pelo Decreto 
81.023/1977 – 12/12/1977 – 
DOU 13/12/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Noite – 120

 
Há previsão de 
atividades diurnas.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/nutricao 

Pedagogia – Licenciatura

Reconhecido pelo Decreto 
50.305/1961 – 28/02/1961 – 
DOU 01/03/1961; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/pedagogia
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Processos Gerenciais

Reconhecido pela Portaria 
SETEC/MEC 194/2011 – 
23/02/2011 – DOU 25/02/2011, 
p. 32; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 30 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/processos-
gerenciais 

Produção Fonográfica

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 70/2015 – 
29/01/2015 – DOU 30/01/2015, 
p. 34.

Vespertino – 30

 
As atividades do Curso 
acontecem das 14h 
às 17h30min e das 
17h30min às 20h30min.

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/producao-
fonografica 

Psicologia

Reconhecido pelo Decreto 
80.110/1977 – 09/08/1977 – 
DOU 10/08/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Manhã – 80 
Noite – 160

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/psicologia 

Publicidade e Propaganda

Reconhecido pelo Decreto 
81.023/1977 – 12/12/1977 – 
DOU 13/12/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 706/2013 – 
18/12/2013 – DOU 19/12/2013, 
p. 160.

Noite – 140 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/publicidade-
e-propaganda 
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Relações Públicas

Reconhecido pelo Decreto 
81.023/1977 – 12/12/1977 – 
DOU 13/12/1977; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 124/2012 – 
09/07/2012 – DOU 10/07/2012, 
p. 89.

Noite – 50 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/relacoes-
publicas 

Segurança da Informação

Reconhecido pela Portaria 
SETEC/MEC 273/2007 – 
05/04/2007 – DOU 10/04/2007, 
p. 15. Renovação de 
Reconhecimento - Portaria 
SERES/MEC 281/2016 – 
01/07/2016 – DOU 04/07/2016, 
p. 14.

Noite – 40 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/seguranca-
da-informacao 

Serviço Social

Reconhecido pela Portaria MEC 
222/1989 – 20/04/1989 – DOU 
24/04/1989, p. 6.235; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 823/2014 – 
30/12/2014 – DOU 02/01/2015, 
p. 50.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/servico-social 

Sistemas de Informação

Reconhecido pela Portaria MEC 
441/1997 – 18/03/1997 – DOU 
20/03/1997, p. 5.609; Renovação 
de Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 – 
24/12/2015 – DOU 30/12/2015, 
p. 75.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/sistemas-de-
informacao 
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11.2  CURSOS OFERECIDOS NA UNISINOS 
    PORTO ALEGRE

CURSOS OFERECIDOS NA MODALIDADE PRESENCIAL NA UNISINOS 
PORTO ALEGRE – CAMPUS FORA DE SEDE

Mais informações sobre os Cursos podem ser obtidas em 
www.unisinos.br/graduacao

Denominação dos cursos e 
atos autorizativos Turno e número de vagas Observações sobre o Curso

Administração

- Linhas de Formação 
Específica em Finanças, 
Marketing, Gestão de 
Pessoas e Comportamento 
Organizacional, Operações 
e Logística.

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 564/2014– 
30/09/2014 – DOU 
01/10/2014, p. 10.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/administracao 

Administração - Linha de 
Formação Específica em 
Gestão para Inovação e 
Liderança

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 564/2014 
– 30/09/2014 – DOU 
01/10/2014, p. 10.

Integral – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/administracao-
gestao-para-inovacao-e-
lideranca 
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Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas

Reconhecido pela 
Portaria SERES/MEC 
426/2014 – 28/07/2014 
– DOU 31/07/2014, 
p. 20; Renovação de 
Reconhecimento – Portaria 
SERES/MEC 1.096/2015 
– 24/12/2015 – DOU 
30/12/2015, p. 75.

Noite – 60 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/analise-e-
desenvolvimento-de-
sistemas 

Arquitetura Urbanismo

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 96/2016 
– 1º/04/2016 – DOU 
04/04/2016, p. 66.

Manhã - 60 
Noite – 100

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/arquitetura-e-
urbanismo

Ciências Contábeis

Autorizado pela Portaria 
SERES/ MEC 565/ 2016 
– 27/09/2016 – DOU 
28/09/2016, Seção 1, p. 
57-59.

Noite – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/ciencias-
contabeis

Ciência da Computação

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 96/2016 
– 1º/04/2016 – DOU 
04/04/2016, p. 66.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos 
e meio. 

www.unisinos.br/
graduacao/ciencia-da-
computacao
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Design

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 492/2015 
– 29/06/2015 – DOU 
30/06/2015, p. 15.

Integral – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: três anos e meio.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/design 

Design de Produto

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 431/2014 
– 29/07/2014 – DOU 
31/07/2014, p. 28.

Noite – 60 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/design-de-
produto 

Direito

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 334/2015 
– 05/05/2015 – DOU 
06/05/2015, p. 16.

Integral – 40

As atividades do Curso 
ocorrem em turno integral 
até o 7º semestre e no 
noturno nos 3 últimos 
semestres.

Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: 5 anos

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/direito

Enfermagem

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 64/2016 
– 24/03/2016 – DOU 
28/03/2016, p. 27-28.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/enfermagem 

Engenharia Civil

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 96/2016 
– 1º/04/2016 – DOU 
04/04/2016, p. 66.

Manhã - 60 
Noite – 100

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
civil
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Engenharia de Produção

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 174/2013 
– 17/04/2013 – DOU 
19/04/2013 p. 29.

Noite – 60

Algumas atividades podem 
ocorrer no campus de São 
Leopoldo

Curso de Graduação/
Bacharelado. 

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/engenharia-
de-producao 

Fisioterapia

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 96/2016 
– 1º/04/2016 – DOU 
04/04/2016, p. 66.

Manhã – 60 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/fisioterapia

Gastronomia

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 598/2014 
– 29/10/2014 – DOU 
30/10/2014, p. 40

Manhã – 20 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/gastronomia

Jogos Digitais

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 428/2014 
– 28/07/2014 – DOU 
31/07/2014, p. 24.

Noite – 50 Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/jogos-digitais 

Jornalismo

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 1.035/2015 
– 23/12/2015 – DOU 
24/12/2015, p. 87.

Noite – 60 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/jornalismo 
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Moda

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 65/2015 
– 28/01/2015 – DOU 
30/01/2015, p. 27.

Noite – 40

Há oferta de atividades 
também no turno da 
manhã.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/moda 

Nutrição

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 494/2015 
– 29/06/ 2015 – DOU 
30/06/2015, p. 17.

Noite – 60

 
Há previsão de atividades 
diurnas.

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos. 

www.unisinos.br/
graduacao/nutricao 

Psicologia

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 693/2013 
– 17/12/2013 – DOU 
18/12/2013, p. 28.

Manhã -40 
Noite – 60

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: cinco anos.

www.unisinos.br/
graduacao/psicologia 

Publicidade e Propaganda

Autorizado pela Portaria 
SERES/MEC 96/2016 
– 1º/04/2016 – DOU 
04/04/2016, p. 66.

Manhã - 60 
Noite - 100

Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

www.unisinos.br/
graduacao/publicidade-e-
propaganda

Relações Internacionais

Reconhecido pela Portaria 
SERES/MEC 1.037/2015 
– 23/12/2015 – DOU 
24/12/2015, p. 88.

Integral – 40 Curso de Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro anos.

Curso com ingresso anual.

www.unisinos.br/
graduacao/relacoes-
internacionais 
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11.3  CURSOS OFERECIDOS NA MODALIDADE 
    EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

CURSOS OFERECIDOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – 
POLOS UNISINOS

Mais informações sobre os Cursos podem ser obtidas em 
www.unisinos.br/graduacao

Denominação 
dos cursos e atos 
autorizativos

Polo de oferta, turno e número de vagas Observações sobre 
o Curso

Administração 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 409/2014 – 
23/07/2014 – DOU 
24/07/2014, p. 391.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 40 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 40 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de 
Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro 
anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
administracao 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 
– educação a 
distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 017/2013 
– 27/09/2013.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 20 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/analise-
e-desenvolvimento-
de-sistemas 
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Ciências Contábeis 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 420/2014 – 
24/07/2014 – DOU 
25/07/2014, p. 20.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 20 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de 
Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro 
anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
ciencias-contabeis 

Comércio Exterior 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 512/2013 – 
02/10/2013 – DOU 
03/10/2013, p. 34.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
comercio-exterior 

Gestão Comercial 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 499/2015 – 
01/07/2015 – DOU 
02/07/2015, p. 13.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
comercial  

Gestão da 
Tecnologia da 
Informação – 
educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 226/2014 – 
10/04/2014 – DOU 
11/04/2014, p. 37.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 30 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
da-tecnologia-da-
informacao 
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Gestão de 
Recursos Humanos 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 512/2013 – 
02/10/2013 – DOU 
03/10/2013, p. 34.

Renovação de 
Reconhecimento 
– Portaria SERES/
MEC 698/2014 – 
17/11/2014 – DOU 
18/11/2014, p. 23.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 20 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
de-recursos-
humanos 

Gestão Financeira 
– educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 512/2013 – 
02/10/2013 – DOU 
03/10/2013, p. 34.

Renovação de 
Reconhecimento 
– Portaria SERES/
MEC 698/2014 – 
17/11/2014 – DOU 
18/11/2014, p. 23.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 20 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/
graduacao/gestao-
financeira 

Logística – 
educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 226/2014 – 
10/04/2014 – DOU 
11/04/2014, p. 37.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
– 10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15  
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
logistica 



56

Marketing – 
educação a 
distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 012/2015 
– 04/08/2015.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
– 10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15  
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 20   
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
marketing 

Pedagogia – 
Licenciatura 
– educação a 
distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 024/2012 
– 05/10/2012.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 20 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15  
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de 
Graduação/
Licenciatura.

Duração: quatro 
anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
pedagogia 

Processos 
Gerenciais – 
educação a 
distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 021/2013 
– 01/11/2013.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: dois anos 
e meio.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
processos-
gerenciais 

Relações Públicas 
– educação a 
distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 030/2011 
– 14/10/2011.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de 
Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro 
anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
relacoes-publicas 
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Sistemas de 
Informação – 
educação a 
distância

Reconhecido pela 
Portaria SERES/
MEC 291/2014 – 
16/05/2014 – DOU 
19/05/2014, p. 23.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 15 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 30 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de 
Graduação/
Bacharelado.

Duração: quatro 
anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
sistemas-de-
informacao 

Sistemas para 
Internet – educação 
a distância

Autorizado 
pela Resolução 
CONSUN 013/2015 
– 04/08/2015.

Polo-Sede Unisinos São Leopoldo – 
Noite – 15 
Polo Unisinos Bento Gonçalves – Noite 
–  10 
Polo Unisinos Canoas – Noite – 10 
Polo Unisinos Porto Alegre – Noite – 15 
Polo Unisinos Caxias do Sul – Noite – 10 
Polo Unisinos Santa Maria – Noite – 10 
Polo Unisinos Florianópolis – Noite – 10 
Polo Unisinos Curitiba – Noite – 10

Curso de Graduação 
Tecnológica.

Duração: três anos.

www.unisinos.br/ 
graduacao/
sistemas-para-
internet 






