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BOAS-VINDAS

Querid@ alun@,

Elaboramos este Guia Prático especialmente para você, a fim de que a sua 

permanência na instituição seja, além de instrutiva, também prazerosa. 

Esperamos assinalar o nosso ensino de excelência, que preza por uma formação 

crítica, diretamente relacionada à prestação de serviços para o desenvolvimento 

social.

No período em que estiver conosco, você ouvirá muito sobre “Ensino, Pesquisa e 

Extensão”, que são as Dimensões Acadêmicas pelas quais você deverá passar 

para concluir o seu curso. Portanto, neste material, há várias informações 

importantes para a sua vida universitária.

Seja bem-vind@ à UNIFASE/FMP.

Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves

Supervisora Geral da Fundação Octacílio Gualberto 

Diretora do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto 
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Arthur de Sá Earp Neto e 
um grupo de médicos 

criam a Fundação Octacílio 
Gualberto (FOG)

Criação da Faculdade de
Medicina de Petrópolis,

mantida pela FOG.

• Campus Cascatinha

Criação da Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), 

mantida pela FOG. 

Na direção geral, Maria Isabel de 
Sá Earp de Resende Chaves

Transferência do campus 
da FMP/Fase para a 

Av. Barão do Rio Branco, 
no Centro.

Inauguração
do Centro Cultural 

• Aberto para toda a 
comunidade

Inauguração do Prédio 
Sustentável 

• Reaproveitamento da água da 
chuva, telhado verde, integração 

com a natureza, e muito mais!

Inauguração do Ambe II

• A nova estrutura conta com 
moderno centro odontológico 

e equipamentos de ponta 
para aulas práticas.

Paulo Cesar Guimarães 
assume a direção da 

Faculdade de Medicina 
de Petrópolis 

Recebemos do MEC 
o título de Centro 

Universitário.

Agora, somos UNIFASE! 
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sua história.

Criação do Centro de Inovação, 
Pesquisa e Atualização Cirúrgica.
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- Ética e Responsabilidade Social

- Respeito à Vida e à Pessoa

- Integração Acadêmica

- Compromisso Comunitário

- Compromisso com o Meio Ambiente

- Inovação

- Autonomia

- Gestão Democrática e Empreendedora

- Compromisso com a formação do aluno

- Compromisso com o relacionamento pessoal

- Compromisso com a diversidade

Ser reconhecida como instituição de excelência, com forte 

compromisso comunitário e responsabilidade socioambiental na 

formação científica, ética e humanística de seus egressos.

Promover a excelência no ensino, fortalecendo a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão e mantendo forte vinculação ao sistema 

público de saúde e participação intensa na atenção à saúde, para 

formar profissionais qualificados a responder aos diferentes desafios 

com criatividade, inovação, compromisso ético e humanístico visando 

a construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática.

VALORES

VISÃO 

MISSÃO 

Conheça a definição dos 4C's que formam a nova logomarca da UNIFASE:

CONEXÃO
Conectar propósitos através da educação, juntando forças para encontrarmos 

soluções na saúde e na gestão, sempre em busca de respostas e resultados para 

um mundo em constante evolução.

CONHECIMENTO

A base para a construção deste novo patamar de uma história de sucesso. 

Acreditamos que o conhecimento é a união de saberes que constroem uma 

educação superior mais sólida e capacita o aluno para o mercado de trabalho, 

associando realização profissional com empregabilidade.

CIÊNCIA
A ciência é o nosso norte. É a ferramenta que utilizamos para compreender o mundo 

e as relações que nos cercam, criando uma teia que nos une por meio do ensino, da 

extensão e da pesquisa.

COLABORAÇÃO
O nosso objetivo é formar pessoas que colaborem com a comunidade e com o 

mercado de trabalho de forma humanizada e inovadora.



A) VIDA UNIVERSITÁRIA
Sabemos que a vida de um estudante universitário não é fácil. O aluno, muitas 

vezes recém-formado no Ensino Médio, se depara com um novo mundo de 

oportunidades e responsabilidades. É preciso dar conta dos estudos, que não se 

restringem apenas ao horário das aulas, mas também a leituras de textos 

complementares, produção de trabalhos, pesquisas, participação em cursos e 

atividades de extensão etc.

Tudo isso sem contar que uma parte desses estudantes trabalha, tem filhos, uma 

casa para cuidar e toda uma vida social que não deve ser descartada. Às vezes, 24h 

parece pouco tempo para conseguir conciliar tudo isso e ainda ter qualidade de 

vida.

É por isso que a UNIFASE/FMP vem investindo na ampliação da oferta de 

atividades que proporcionem Qualidade de Vida Universitária. Uma dessas ações é 

o projeto de transformação do ambiente educacional em um Campus Parque. 

Também está em fase de conclusão, o Complexo Esportivo, composto de quadra, 

vestiários e piscina aquecida localizados próximos ao prédio anexo.

PRIMEIROS PASSOS
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Além disso, o campus está repleto de árvores frutíferas que fazem a festa dos 

alunos na primavera. É possível encontrar amoras, pitangas e jabuticabas ao 

alcance da mão.



Não podemos esquecer dos grupos de capivaras que, apesar de não estarem nas 

dependências do campus, vivem nas redondexas e também merecem respeito.

Alguns professores aproveitam esse cenário bucólico para realizar suas aulas nos 

jardins, com a luz do sol e o ar puro das montanhas. O Centro Cultural é refúgio 

daqueles que gostam de tirar uma soneca entre uma aula e outra.

São inúmeras as possibilidades de lazer e comodidades para você usufruir 

enquanto estuda. Algumas serão pontuadas neste Guia e outras serão descobertas 

ao longo da sua jornada na UNIFASE/FMP.
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Por estarmos localizados em uma APA (Área de Preservação Ambiental), em um 

terreno de 82 mil m² cercado pela Mata Atlântica, nos deparamos com diversos 

animais silvestres, todos os dias, como saguis (os micos), esquilos, jacus (famílias 

inteiras), sabiás e muitos outros. Orientamos para que trafeguem com seus veículos 

respeitando o limite de velocidade dentro do campus (10km/h) e não os alimentem.
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1. Centro Administrativo

2. Direção

3. Assistência ao Estudante

4. TV UNIFASE

5. Centro Cultural

6. Cantina Escola

7. Prédio Principal

 1º andar:

• Recepção

• Copiadora

2º andar:

• Apoio Acadêmico

• Serac

• Informática

• Sala Arthur de Sá Earp Neto 

• Salas de aula 

3º andar:

• Laboratórios 

• Salas de aula

8. Biblioteca

9. Centro de Medicina

Regenerativa

10. Instituto Anatômico

11. Laboratórios

12. Mata Atlântica

B) MAPA DO CAMPUS

13. Estacionamento

14. Teatro

15. Restaurante

16. Coordenação, Pesquisa e 

Pós-graduação

17. Núcleo Pedagógico

18. Centro de Inovação e 

Simulação Realística

19. Complexo Esportivo

20. Prédio Anexo

1º andar:

• Recepção

• Salas de aula

2º andar:

• Salas de aula

• Centro de Simulação Realística

• Quadra

• Auditório

3º andar:

• Centro de Inovação, Pesquisa e 

Atualização Cirúrgica CIPAC

21. Centro de Nutrição 

e Gastronomia e 

Complexo de Radiologia



C) RECEPÇÃO AO INGRESSANTE

A UNIFASE/FMP gosta de dar as boas-vindas aos seus novos alunos de um 

jeito diferente. Para recebê-los é sempre preparada uma programação 

especial, coordenada por nosso Núcleo Pedagógico, onde são oferecidas 

diversas atividades de integração e acolhimento.

A instituição considera o termo “calouro” inadequado e, por esse motivo, 

desde 2009, substituiu a palavra por “ingressante” para designar todo novo 

aluno da instituição. Coerente com sua missão de promoção da pessoa e 

respeito à diversidade, a UNIFASE/FMP não apoia qualquer tipo de ação que 

possa inibir, humilhar ou expor os membros da instituição, sejam eles alunos, 

professores ou funcionários. Por isso, em hipótese alguma, aceita o trote 

como forma de estabelecimento de relações saudáveis entre veteranos e 

ingressantes. No Rio de Janeiro, vigora, desde 1996, a Lei nº 2.538, alterada 

pela Lei nº 6.436/2013, que proíbe o trote vexatório a ingressantes das 

faculdades e universidades do Estado. Reforçam esse posicionamento, as 

disposições da Lei nº 13.185/2015, conhecida como lei Antibullying, e da Lei 

Municipal nº 7.392/2016, que visam igualmente à proteção dos direitos do 

cidadão, em especial do estudante. A prática do trote estudantil é proibida na 

instituição, conforme exposto na Resolução 006 aprovada pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSUP), em 06 de julho de 2017. 

Confira:

REGULAMENTO

Art. 1º - A recepção de novos estudantes dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Arthur Sá Earp Neto e da Faculdade de Medicina de Petrópolis é de exclusiva 

competência e responsabilidade das instituições e deve ser organizada e realizada em 

estrita observância às disposições constantes no presente Regulamento.

Art. 2º - A proposição, a organização e a realização das atividades de recepção de novos 

estudantes compete, exclusivamente, ao Núcleo Pedagógico – NUPED e contará com a 

participação da Direção, Coordenação Geral de Ensino, Coordenação de Cursos e 

representação estudantil.

Art. 3º - É expressamente proibida a prática de trote estudantil, configurado através das 

práticas dispostas no artigo 4º deste Regulamento, ou de quaisquer atos assemelhados, 

praticados por discentes da FMP/Fase, a pretexto de recepção de novos estudantes, 

independentemente do período em que os mesmos ingressem.

Art. 4º - Para efeitos deste Regulamento, é proibido o trote que envolva as seguintes 

práticas de atividade por discentes da FMP/Fase, que:
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I – envolva ou incite agressões físicas, verbais, psicológicas ou morais, em ambiente 

real e/ou virtual a qualquer membro da comunidade acadêmica; 

II – promova, cause ou resulte em atos lesivos ao patrimônio da Fundação Octacílio 

Gualberto – FOG, ao patrimônio público ou privado, a terceiros, ou cause qualquer 

transtorno ao bom andamento de atividades didáticas e acadêmicas dentro e/ou fora 

do Campus, incluindo o processo seletivo da FMP/Fase;

III – promova tumultos ou perturbações da ordem em recintos ou espaços públicos; 

IV – envolva qualquer forma de coação física ou psicológica, em ambiente real e/ou 

virtual que implique na ridicularização ou humilhação de discentes e/ou de terceiros ou 

ainda menosprezo à dignidade humana; 

V – obrigue ou coaja qualquer discente a ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso, sob 

qualquer forma, de quaisquer substâncias; 

VI – obrigue qualquer discente a cortar o cabelo, utilizar vestimentas, acessórios ou 

cobrir o corpo ou a roupa com qualquer tipo de substância;

VII - danifique ou sequestre objetos ou peças de vestuário de discente, como meio de 

obrigá-lo a participar do trote; 

VIII - submeta ou constranja o discente a arrecadar dinheiro ou outros bens para 

qualquer finalidade, a pretexto de trote;

IX - evidencie qualquer forma de opressão, preconceito ou discriminação 

(socioeconômica, racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, entre outros) 

e reforce situações de falsa hierarquia entre veteranos e calouros, homens e mulheres, 

cursos e áreas, e a sociedade em geral, desrespeitando a diversidade e a diferença; 

X- evidencie qualquer intolerância política, ideológica ou religiosa; 

XI - desacate, afronte, ofenda ou agrida outros estudantes, funcionários, docentes e 

autoridades universitárias ou não, quando por estes interpelados na prática da 

transgressão.

Parágrafo único: Os atos previstos no caput não encerram a possibilidade de outros virem 

a ser considerados como transgressão aos direitos que este Regulamento visa 

resguardar. 

Art. 5º - A prática de qualquer ato elencado no artigo anterior acarretará a aplicação das 

sanções disciplinares previstas no Regimento da FMP/Fase, sem prejuízo das sanções 

penais e civis cabíveis. 

Parágrafo único: Será submetido ao processo disciplinar referido no caput: 

a) o discente que executar ou participar do trote;

b) o discente e colaborador/funcionário/docente da FMP/Fase que instigar a prática do 

trote, dela participar ou a assistir de maneira omissa e conivente. 

Art. 6º - Em caso de desobediência às normas previstas neste Regulamento serão 

tomadas medidas para identificar os transgressores, os quais serão submetidos a 

processo disciplinar na forma do Regimento. 

Art. 7º - O consentimento do discente à prática de qualquer ato proibido pelo presente 

Regulamento não exime os participantes do trote das sanções disciplinares.

Art. 8º - Quando houver a transgressão a este Regulamento, a Direção da FMP/Fase, 

ainda que não provocada, encaminhará a questão para a Comissão interna específica 

para apuração dos fatos relacionados à prática das atividades de que trata este 

Regulamento.
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D) PORTAL DO ALUNO

O Portal Acadêmico é o principal meio de comunicação formal da Instituição com o 

aluno. O acesso é feito pelo site , utilizando como login https://portal.unifase-rj.edu.br/

e senha iniciais a matrícula e a data de nascimento do aluno, respectivamente.

Nele, você tem acesso a informações como:
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Parágrafo único: A Comissão deverá ser composta, necessariamente, por membros do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSUP e representantes do corpo 

discente, sem prejuízo dos demais componentes aos direitos que este Regulamento visa 

resguardar. 

Art. 9 - Caberá à Direção dar ciência deste Regulamento aos discentes e a divulgá-lo na 

página eletrônica da FMP/Fase. 

Art. 10 - A FMP/Fase continuará a desenvolver programa pedagógico permanente de 

conscientização e de combate ao trote e atividades educacionais que promovam uma 

convivência solidária, ética e pacífica. 

Art. 11 - Os casos omissos e controversos na aplicação das disposições da presente 

norma serão decididos pela Direção da FMP/Fase, e em grau de recurso, pelo CONSUP. 

Art. 12 – Este trote e atividades educacionais que promovam uma convivência solidária, 

ética e pacífica. Este Regulamento entra em vigor a partir de sua publicação. Em resumo, 

o aluno, veterano ou ingressante, que aplicar ou participar do trote, e o funcionário, seja ele 

colaborador ou professor, que incentivar o trote ou a ele assistir de forma omissa e 

conivente, serão submetidos a processo disciplinar.

Os alunos devem denunciar na coordenação de curso ou através do e-mail 

semtrote@unifase-rj.edu.br, caso sejam coagidos a participar de trotes.

#semtrote



• Consulta Financeira: Visualização da ficha financeira. Exibe as parcelas 

da semestralidade do curso, prazos, valores pagos e, no caso de parcelas em 

aberto, o cálculo dos valores e emissão do boleto bancário.

• Atividades Complementares: Acesso ao Regulamento das Atividades 

complementares, envio de comprovantes das atividades complementares para 

serem computadas, e visualização de histórico completo das atividades 

complementares cadastradas com as respectivas cargas horárias creditadas. 

• Protocolo on-line: Para solicitação de documentos on-line é necessário seguir 

as instruções da tela de solicitação. Para saber quais documentos podem 

ser solicitados, basta fazer a leitura do arquivo “Instruções de Solicitação 

de Protocolo”, disponível no Portal.

• Central de Avisos: Fique atento ao botão vermelho no canto superior esquerdo 

do Portal. Lá você terá acesso a toda a comunicação relacionada a sua vida 

acadêmica, publicada pelo Apoio Acadêmico, Secretaria e Financeiro. 

Comunicados gerais podem ser acessados no botão à direita, específico para 

o seu curso. Todas essas informações podem ser acessadas pelo aplicativo.

É muito importante que você também faça a leitura do documento 
“Informações Acadêmicas”:

E) AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado na UNIFASE/FMP é o Moodle. 

A plataforma é utilizada nos cursos a distância, semipresenciais e presenciais. Por 

meio dele é possível:

• Interagir com outros alunos, professores e coordenadores.

• Acessar materiais didáticos, em diferentes mídias.

• Participar de atividades.

• Acessar o link da plataforma Zoom para participar de atividades síncronas.
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A UNIFASE/FMP disponibiliza computadores para uso dos alunos nos Laboratórios 
de Informática, Biblioteca, Pavilhão de Ensino no HAC e Ambulatório Escola. 

Vários pontos do Campus Barão, Ambulatório Escola e outras unidades externas 
estão cobertos pela rede wi-� da UNIFASE. A rede está em processo de expansão 

para ampliação da cobertura ofertada.



Atenção!

Um ambiente virtual só se torna uma verdadeira comunidade 
de aprendizagem quando há interação entre os participantes 

sob a mediação do professor!

O acesso à plataforma de ensino se dá através da página unifase-rj.edu.br/ead

Usuário e senha

O usuário é o número da sua matrícula e a senha a sua data de nascimento, 

com 8 números.

Você também pode acessar a nossa plataforma pelo celular ou tablet!

Caso tenha dificuldade em acessar, participar das atividades ou enviar arquivos em 

resposta a uma atividade pelo ambiente virtual, entre em contato imediatamente 

com a equipe de suporte via e-mail, telefone ou presencialmente para solucionar o 

problema, dentro do prazo de entrega da referida atividade.

Atenção!

Para acessar o nosso ambiente virtual é necessário que você esteja
utilizando os navegadores nas seguintes versões: 

• Internet Explorer 9 ou superior

• Mozilla Firefox 7 ou superior

• Google Chrome (qualquer versão)

• Safari 5 ou superior
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Dicas para estudar com a mediação de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC).

No processo de aprendizagem com o uso de TIC, o sucesso dependerá da sua

organização pessoal. Para tanto, é muito importante a elaboração de um

planejamento de estudos.

Veja algumas orientações úteis para que seu processo de aprendizagem 

se desenvolva com qualidade e atinja suas expectativas e objetivos educacionais:

• Faça um planejamento semanal de estudo de acordo com o seu tempo 

disponível;

• Escolha um lugar adequado para estudo, que proporcione o máximo 

de concentração;

• Verifique a agenda semanal de atividades para não perder prazos;

• Adote sempre uma postura proativa;

• Participe ativamente das propostas de discussão nos fóruns, com postagens de 

qualidade que reflitam sobre os temas abordados e demonstrem seu senso 

crítico;

• Esclareça qualquer dúvida que surja entrando em contato com o professor;

• Pesquise o tema estudado em outras mídias: livros, revistas, artigos e Internet.

Lembre-se que na participação de atividades propostas você:

• Tem a possibilidade de interagir com diferentes materiais didáticos – textos e 

conteúdos audiovisuais. Aproveite ao máximo!;

• Deve realizar as atividades propostas pelos professores respeitando os prazos 

acordados;

• Participa, juntamente com os colegas de sua turma, das atividades propostas 

com a mediação do seu professor;

Em caso de problema técnico, ao escrever a mensagem para o Suporte, 

não se esqueça de enviar a cópia da tela do computador (print da tela).

A sua participação em todas as atividades é imprescindível. Compartilhar 

experiências e refletir coletivamente sobre os temas abordados favorecem 

a construção do conhecimento.
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• Interage constantemente com os colegas e o professor, o que afasta qualquer

sensação de isolamento. Assim como nas redes sociais, nas comunidades

virtuais, nos sites de relacionamento ou nos serviços de mensagens, os 

recursos utilizados permitem a troca de ideias on-line e o compartilhamento de 

dúvidas e descobertas, possibilitando o estudo e a aprendizagem sem estar 

presente em uma sala de aula.

Atendimento

E-mail:

ead@unifase-rj.edu.br

Coordenação: 

Ana Maria Rodrigues dos Santos

F) COMO FICO SABENDO DAS NOVIDADES?

E-mails Institucionais 

É importante manter todos os dados atualizados junto à Secretaria Acadêmica, 

para não perder nenhuma informação de cursos, provas, atividades etc.

Murais Internos

Fique sempre de olho nos murais que estão espalhados pelo campus, 

principalmente no prédio principal. Neles são divulgados cursos e eventos de seu 

interesse e as matrizes curriculares de cada curso. É lá também que divulgamos 

vagas de estágio e emprego que podem lhe interessar. Nos corredores de salas de 

aula, os murais contêm as grades de horário de cada curso.

Envelope de Acrílico

Repare que ao lado das salas de aula terão envelopes de acrílico, com cartazes de 

orientação ou com a programação do mês que contém cursos e eventos da 

instituição.

Site

Todo o conteúdo pode ser acessado na versão mobile, incluindo o Portal 

Acadêmico. 

Revista Diagnóstico

Produzida pelo Setor de Comunicação da UNIFASE/FMP, a Revista Diagnóstico é 

bimestral e on-line. Nela, você fica por dentro de tudo o que acontece na instituição. 

Para ter acesso ao conteúdo, acesse a aba Fique Ligado no menu principal do site 

da UNIFASE e clique em Fale com a Comunicação e depois em Publicações.



APP 

O aplicativo permite o acesso às informações do Portal Acadêmico de forma simples 

e rápida. Após fazer o primeiro acesso pelo Portal Acadêmico em seu computador, 

utilize o seu celular (Android ou Iphone) e baixe o nosso aplicativo (FMP/Fase). 
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Redes Sociais

@unifaseo�cial

@unifaseo�cial

@UNIFASEO�cial

unifase-rj.edu.br/blog

UNIFASE

@unifaseo�cial

APOIO ACADÊMICO 

O setor de Apoio Acadêmico desenvolve atividades administrativas relacionadas às 

coordenações dos cursos ofertados pela UNIFASE/FMP.

Além do apoio de secretaria a essas coordenações, o setor desenvolve também as 

seguintes atividades:

• Avisos acadêmicos em geral;

• Serviços de apoio aos professores;

• Controle e mandato de monitores;

• Editais de monitorias;

• Envio dos planos para divulgação no setor de informática;

• Horário de aulas e respectivas salas (inclusive eletivas);

• Horários das disciplinas em dependência;

• Organização e controle de datas para realização vistas de provas e segundas 

chamadas;

• Achados e Perdidos – todo objeto encontrado é entregue no Setor. Quando não 

conseguimos identificar o aluno, o deixamos guardado até o dono aparecer 

(geralmente por 1 ano);

https://www.unifase-rj.edu.br/blog


COORDENAÇÕES DE CURSOS

Abílio Aranha

Coordenador Geral de Ensino

aranha@unifase-rj.edu.br
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André Kinder

Coordenador do curso de Radiologia

andrekinder@unifase-rj.edu.br

• Reserva de Espaços (salas, auditórios) – as solicitações de reservas para alunos 

devem ser feitas com no mínimo 1 semana de antecedência, através do e-mail: 

apoio@unifase-rj.edu.br.  As reservas são feitas somente para monitores e Ligas 

Acadêmicas, sendo este último após solicitação/autorização da Coordenação de 

Projetos e Extensão (CPE).

Atendimento

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30, e sábado, das 8h às 12h.

Telefone: (24) 2244-6465

E-mail: apoio@unifase-rj.edu.br

Levi de Souza

Coordenador dos cursos de Administração, 

Gestão de Recursos Humanos 

e Gestão Pública  

levi@unifase-rj.edu.br

Isabelle Geoffroy

Coordenadora dos cursos de Bacharelado 

e Licenciatura em Enfermagem

isabelle@unifase-rj.edu.br



Paulo K. de Sá

Coordenador do curso de Medicina

paulosa@unifase-rj.edu.br

Rovena Paranhos

Coordenadora do curso de Psicologia

rovena@unifase-rj.edu.br
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Vera Soviero

Coordenadora do curso de Odontologia

verasoviero@unifase-rj.edu.br

Thaise Gouvêa

Coordenadora do curso de Nutrição

thaise.gasser@unifase-rj.edu.br



É o setor responsável pelo controle, verificação, registro e arquivamento 

da documentação da vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso até 

a conclusão do curso e expedição do diploma. Através do serviço de Protocolo, 

recebe toda e qualquer solicitação de alunos, especialmente as referentes 

à expedição de documentos acadêmicos (histórico escolar, certidões, declarações, 

diplomas, entre outros). 

Para encaminhar a solicitação, o aluno pode se dirigir ao Protocolo da SERAC, 

pessoalmente ou por procurador devidamente constituído (portando procuração 

com finalidade específica, firma reconhecida e cópia do documento de identidade), 

no horário de atendimento do setor, ou ainda acessar o Portal do Aluno e 

encaminhar o requerimento pelo Protocolo on-line, nos casos em que este serviço 

estiver disponível. 

Atendimento

Horários: segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30 e de 18h00 às 21h30.

Telefone: (24) 2244-6482

E-mail: serac@unifase-rj.edu.br

SECRETARIA ACADÊMICA (SERAC)
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A Biblioteca Charles Alfred Esbérard conta com modernas e amplas instalações e 

destina-se à comunidade acadêmica, docentes, pesquisadores da área médica, 

pesquisadores externos, funcionários da instituição e comunidade em geral. A 

biblioteca possui guarda-volumes para a guarda do material, enquanto estiver 

utilizando as dependências da biblioteca, assim como computadores disponíveis 

para utilização diária.

Nossos Serviços

• Consulta ao acervo;

• Empréstimos, renovações e reservas online;

• Empréstimo de armários localizados na biblioteca;

• Normalização de trabalhos acadêmicos e artigos; 

• Treinamento de usuários;

• Disseminação Seletiva da Informação; 

• Acesso às bases de dados online (ClinicalKey, ABNT, Biblioteca Virtual, BVS, 

Pubmed); 

• Solicitação de artigos e outros documentos; 

• Pesquisa bibliográfica.

Atendimento

Horários: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h e sábado, das 8h às 12h.

Telefone: (24) 2244-6491

E-mail: biblioteca@unifase-rj.edu.br

BIBLIOTECA
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TV UNIFASE

A TV UNIFASE é um canal independente e sem fins lucrativos da UNIFASE/FMP, 

que entrou no ar no dia 29 de julho de 2013. O slogan “Com você na educação” 

resume o objetivo de aproximar ainda mais a instituição da comunidade, levando o 

conhecimento acadêmico de forma leve e descontraída.

A TV UNIFASE veicula conteúdo próprio e de parceiros como a ONU e a Fiocruz, 

voltado para diversas áreas do conhecimento. O programa Em Questão é um 

exemplo de material de qualidade, que conta com entrevistas de especialistas 

debatendo os principais assuntos da atualidade. Todo esse conteúdo vem sendo 

utilizado pelo corpo docente do Centro Universitário como mais um recurso para o 

ensino dos estudantes. 

Todos os vídeos estão à disposição do público, que além de assisti-los no canal 24 

da Techcable, também pode realizar sua inscrição no perfil da instituição no Youtube 

( ) e fazer o download do material em alta resolução. Os www.youtube.com/UNIFASE

alunos ainda podem utilizar a plataforma Pergamum da Biblioteca para fazer a busca 

por temas. 

Informe à equipe da TV UNIFASE para qual finalidade o vídeo será utilizado e 

aproveite para enviar sugestões de assuntos que você gostaria de ver na telinha 

( ).tvunifase@unifase-rj.edu.br



Ana Helena Tibiriçá Ramos Goldenstein

Psicopedagoga da UNIFASE/FMP, responsável pelo 

Programa de Assistência Psicopedagógica aos Docentes e 

Discentes, pelo atendimento aos estudantes e pelo Programa 

de Desenvolvimento Docente da instituição e pela Recepção 

aos Ingressantes.

E-mail: nuped.ana@unifase-rj.edu.br

Maria Thereza de Sá Earp

Responsável pelo Programa de Egressos, pelo Programa de 

Desenvolvimento Docente e pelo Programa de Atendimento 

ao Estudante da UNIFASE/FMP. Também é professora do 

curso de Licenciatura em Enfermagem. 

E-mail: nuped.thereza@unifase-rj.edu.br

Coordenação:

OUVIDORIA

Luana Costa

Psicopedagoga e Pedagoga da UNIFASE/FMP, responsável 

pelos Programas de Desenvolvimento Docente da instituição, 

Recepção aos Ingressantes e pelos atendimentos 

psicopedagógicos/pedagógicos aos docentes e discentes.

E-mail: nuped.luana@unifase-rj.edu.br
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O Núcleo Pedagógico (NUPED) da UNIFASE/FMP é responsável por acompanhar e 

avaliar o processo de aprendizagem, prevenindo e assessorando os estudantes e 

docentes. O setor também oferece assistência psicopedagógica e psicológica aos 

alunos. O agendamento pode ser feito no próprio setor, por e-mail, no Apoio 

Acadêmico ou por telefone.

NÚCLEO PEDAGÓGICO

Atendimento

Horários: segunda a sexta-feira, das 09h às 20h.

Telefone: (24) 2244-6481

E-mail: nuped.todos@unifase-rj.edu.br

A Ouvidoria é um órgão de natureza mediadora que oferece um serviço de 

atendimento personalizado à comunidade interna e externa, com atribuições de 

ouvir, encaminhar e acompanhar críticas, sugestões, reclamações, dúvidas e 

elogios, configurando-se como mais um instrumento disponibilizado pela 

UNIFASE/FMP para a melhoria da qualidade e da eficiência nos serviços prestados.

Na UNIFASE/FMP, essas manifestações podem ser feitas através de atendimento 

presencial, por e-mail, telefone e correio convencional ou com o preenchimento do 

formulário disponível no site:  e nos balcões de www.unifase-rj.edu.br/univ/ouvidoria/

atendimento da instituição.
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Tem como papel o atendimento ao aluno com problemas pontuais na quitação das 

mensalidades e também a aplicação das políticas de inclusão social  

governamentais: Prouni e Fies e da própria instituição: bolsas próprias sociais. 

Serviços: Negociação de débitos e processos seletivos de inclusão social – Prouni, 

Fies e bolsas sociais da própria instituição.

Atendimento

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30.

Telefone: (24)2244-6459

E-mail: sae@unifase-rj.edu.br

SAE - SETOR DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

A  Coordenação de Projetos e Extensão funciona no Centro Cultural da 

UNIFASE/FMP. 

Extensão Universitária

A Extensão Universitária se constitui em ações que proporcionam ao aluno 

a oportunidade de “fazer aprendendo e aprender fazendo”. Para isso, 

nós utilizamos uma metodologia que chamamos de Pesquisa-Ação, ou seja, você 

pesquisa durante a ação e todos que part icipam dela - incluindo 

os moradores de alguma comunidade - são os pesquisadores.

Para isso, temos algumas diretrizes:

• Diálogo – com o morador de uma comunidade, com as lideranças 

comunitárias, com organizações presentes no bairro, com representantes 

do governo, com nossos parceiros, enfim, o diálogo é o ponto de partida para 

uma ação extensionista. A decisão do que fazer e de como fazer virá desse 

diálogo.

• Não trabalhamos sozinhos – para qualquer ação é importante trabalharmos 

junto com outras áreas de conhecimento. É o que chamamos de 

multiprofissionalidade: alunos de todos os cursos trabalhando juntos em uma 

mesma comunidade e projeto. E, eventualmente, com outras Instituições de 

Ensino Superior.

• Significado – é muito importante que a ação extensionista tenha significado 

para aquele grupo de pessoas que são o nosso público de interesse 

e que também tenha significado para sua formação pessoal, cidadã e 

profissional.

Para isso, temos algumas diretrizes:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E EXTENSÃO (CPE) 



 Anel de Solidariedade - Troca de anéis de lata por cadeiras de rodas.
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Projetos

 Cursos de Extensão 

São cursos curtos em sua maioria e que não fazem parte de sua grade curricular 
e também não são disciplinas eletivas. Alguns são gratuitos, outros são pagos.

 Eventos 

São promovidos pelos cursos de graduação, pelas Ligas Acadêmicas 
ou por parceiros.
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Exposições Yoga

Atividades culturais e artísticas

Atendimento

Horários: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Telefone: (24) 2244-6480

E-mail:  ou  cpe@unifase-rj.edu.br extensao@unifase-rj.edu.br

“Meus horários são mais complicados, 

por isso é importante agendar.”

Coordenador: Ricardo Tammela

ricardo.tammela@unifase-rj.edu.br

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (COPPEx)

Inicialmente, vamos conhecer um pouco sobre a Pesquisa, que tem como objetivos, 

em relação ao estudante:

• Despertar o interesse pela área por meio da participação em projetos 

de pesquisa;

• Desenvolver o domínio da metodologia científica, assim como estimular 

o desenvolvimento do pensamento analítico-crítico e da criatividade intelectual;

• Ampliar o universo de conhecimento e de competências de estudantes, visando 

contribuir para a qualidade da sua formação;

• Preparar, em especial o participante do Programa de Iniciação Científica, para o 

acesso à pós-graduação;

• Aumentar a produção acadêmica.

Saiba mais em: unifase-rj.edu.br/extensao/
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O estudante pode participar de atividades de pesquisa por meio de:

• Programa de Iniciação Científica;

• Participação, autoria e apresentação de trabalhos na Semana Científica;

• Publicação de artigo na Revista Intervozes e em outras revistas científicas;

• Autoria e apresentação de trabalhos científicos em eventos científicos, 

em âmbito nacional e internacional;

• Participação nos Seminários de Pesquisa.

A participação conta créditos para atividades complementares 

na dimensão pesquisa.

A Semana Científica é um evento anual que reúne profissionais e pesquisadores de 

diferentes regiões do país com o objetivo de propiciar a divulgação de produções 

científicas nacionais e internacionais, a fim de mobilizar o interesse de professores e 

estudantes pela pesquisa.

Nela, ocorre a Mostra de Trabalhos Científicos que é uma boa oportunidade para o 

estudante apresentar os trabalhos desenvolvidos durante o curso.

O estudante pode, também, publicar artigos na Revista Intervozes, uma iniciativa 

interinstitucional, envolvendo docentes e discentes da Escola Nacional de Saúde 

Pública da Fiocruz, do Instituto de Saúde Coletiva da UFF e da UNIFASE/FMP. De 

periodicidade semestral, a publicação é destinada ao compartilhamento da 

produção acadêmica e cultural. O seu acesso se dá por meio do seguinte endereço: 

unifase-rj.edu.br/intervozes.

A UNIFASE/FMP apoia a apresentação de trabalhos em eventos científicos, com 

ajuda de custo nas despesas necessárias, desde que o trabalho tenha sido 

desenvolvido com a participação de professores e estudantes da instituição.

São realizados, periodicamente, Seminários de Pesquisa que divulgam as 

atividades de pesquisa desenvolvidas pela UNIFASE/FMP e por outras instituições 

e promovem o intercâmbio entre professores, estudantes e pesquisadores. Ainda 
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LABORATÓRIOS

Instituto Anatômico 
Prof. Antônio de Souza  Queiroz

Localizado no Prédio do Anatômico, 
caminho pelo 3º andar do prédio 
principal.

Centro de Simulação
Realística 

Localizado no 2º andar 
do prédio anexo.

Atendimento

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h  às 18h.

E-mail: coppex@unifase-rj.edu.br

Coordenação: Ana Maria Rodrigues dos Santos 

no âmbito da Pesquisa, temos o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão 

de Ética de Uso de Animais (CEUA).

O CEP da UNIFASE/FMP e do Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HEAC) visa 

analisar e identificar as implicações éticas de projetos de pesquisa e de pesquisas 

científicas em curso, envolvendo exclusivamente seres humanos, cabendo-lhe 

também, no último caso, fiscalizar a sua realização.

A CEUA tem a função de acompanhar e orientar, norteando e pautando, o uso ético e 

racional de animais em atividades de pesquisa. 

Para saber mais sobre as ações relacionadas à Pesquisa, acesse:

. unifase-rj.edu.br/pesquisa

A COPPEx é responsável, também, pelos programas de pós-graduação lato sensu, 

de atualização e de habilitação da UNIFASE/FMP. São oferecidos cursos de 

especialização nas áreas de saúde, gestão e educação, alguns deles com 

descontos para os ex-alunos da instituição. Também são oferecidas vagas, através 

de concurso anual, para os Programas de Residência Médica, Multiprofissional em 

Atenção Básica, e em Área Profissional da Saúde. Para saber mais sobre os cursos 

de pós-graduação, acesse: .unifase-rj.edu.br/pos/SitePos



Habilidades Pré-clínicas 
em Odontologia 

Localizado no 3º andar 
do prédio principal. 
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Laboratório de Bioquímica

Localizado no 3º andar 
do prédio principal. 

Laboratório de Bromatologia 
e Tecnologia de Alimentos  

Localizado no 3º andar 
do prédio principal. 

Laboratório de Microbiologia, 
Parasitologia e Imunologia Básica

Localizado no Prédio do Anatômico, 
caminho pelo 3º andar do prédio 
principal.

Laboratório de Medicina 
Regenerativa 

Localizado no 3º andar 
do prédio principal.

Centro de Inovação, Pesquisa e 
Atualização Cirúrgica - CIPAC  

Localizado no 3º andar 
do prédio anexo.



Laboratório de Histologia e 
Patologia (Microscopia)

Localizado no Prédio do 
Anatômico, caminho pelo 3º 
andar do prédio principal.

Laboratório de Imunologia 
Básica e Aplicada 

Localizado no 3º andar 
do prédio principal. 
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Complexo de Radiologia

Localizado ao lado do Centro 
de Nutrição e Gastronomia 
Alcina Saldanha da Gama, 
caminho pela COPPEx.

Informática

Localizado no 2º andar 
do prédio principal.

Centro de Nutrição 
e Gastronomia 
Alcina Saldanha da Gama 

Localizado ao lado do laboratório
de Radiologia, caminho pela 
COPPEX.



30

CENTRO CULTURAL

Além das atividades culturais, o espaço oferece um ambiente de convívio para os 

estudantes da UNIFASE/FMP, que conta com copa com micro-ondas, geladeira, 

fogão, pia, mesas e cadeiras.

Funcionamento

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado, das 9h às 13h.

RESTAURANTE

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h às 14h30.

CAIXA ELETRÔNICO

Disponível em frente à Biblioteca. 

ESTACIONAMENTO

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 23h, e sábado, das 07h às 17h.

CAFÉ CULTURAL

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30, e sábado, das 10h às 13h.

CANTINA ESCOLA

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

COPIADORA

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30, e sábado, das 8h às 13h.



REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS 
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• Associação Atlética de Medicina

A Associação Atlética de Medicina Pedro Caldas visa promover e organizar 

o esporte dentro da UNIFASE/FMP, como um meio de esquecer as diferenças, 

fazendo com que o espírito de união se sobressaia entre os alunos, tanto para os 

que jogam, quanto para os que torcem. 

Todo início de ano letivo é divulgado o calendário com os treinos, onde todos os 

alunos de Medicina podem participar. Algumas das modalidades são: handebol, 

vôlei, basquete, futsal, futebol de campo, natação, cheerleader, cabo de guerra e 

judô. A venda de produtos ocorre nos dois semestres do ano, anterior aos grandes 

eventos, CRIMI e Intermed. No site ForSócios, os alunos conseguem se associar à 

AAMPC e ter vários benefícios, como: descontos em lojas, cursos e consulta com 

nutricionista.

Contato:  (Instagram)@atlecamedpetropolis

  (Facebook)Associação Atlética Medicina Petrópolis

• Associação Atlética Fase Petrópolis (A.F.P.)

Em 2018 foi criada a A.F.P. (Atlética Fase Petrópolis) com o intuito de participar do 

maior evento do esporte universitário Serrano, os Jogos Universitários 

Friburguenses (Junfri). 

Contato:  (Instagram) atleticafase@gmail.com | @atleticafase

  (Facebook)Atlética Fase Petrópolis

• Ligas Acadêmicas

A instituição conta com diversas ligas acadêmicas formadas por alunos e 

professores que promovem cursos, eventos, treinamentos etc. Os interessados 

devem consultar a Coordenação de Projetos e Extensão (CPE). 

• Representantes de turma

Os alunos são escolhidos pelos demais colegas todo início de semestre. Estes 

alunos atuam como porta-vozes dos demais estudantes para participar das reuniões 

com a coordenação e professores, chamadas de reuniões de coordenadoria, para 

realizar eventos, resolver problemas ou encaminhar sugestões.

• Centros Acadêmicos de Curso

Os interessados devem consultar a coordenação de cada curso ou o Apoio 

Acadêmico.



ESTÁGIOS 

Estágio supervisionado

A UNIFASE/FMP possui estrutura própria de atendimento ambulatorial, composta 

pelo Ambulatório Escola – AMBE, Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias – 

DIP e Unidades de Saúde da Família. Conta também com o hospital de ensino 

credenciado pelo Ministério da Saúde e Educação – Hospital de Ensino Alcides 

Carneiro – e com uma ampla rede de serviços de saúde e de empresas, que através 

de convênios, asseguram o pleno desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e garantem o treinamento em serviço. Para o curso de Medicina, 

utiliza-se o termo Internato. 

Estágio extracurricular

Os estágios extracurriculares são opcionais e oferecidos por empresas 

e entidades públicas ou privadas. Complementam a formação na medida em que 

proporcionam aos alunos oportunidades reais de prática profissional. 

Os estágios extracurriculares valem como horas de atividades complementares. 

Os convênios de estágio só serão aceitos, e consequentemente assinados pela 

Direção, se atenderem aos critérios definidos por cada curso, em especial os 

relativos à carga horária, às atividades a serem desenvolvidas e, principalmente, ao 

período a partir do qual a instituição apoia a inserção do aluno em atividades de 

prática profissional.  

Empresa Jr.

A Petrópolis Jr. é formada por alunos de Gestão da UNIFASE com o objetivo 

de ofertar serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial, apoiada em modelos 

de gestão. Os serviços integram um conjunto de atividades focadas na 

reorganização de empresas para a superação dos desafios no mundo corporativo. 

Dessa forma, incrementa o capital intelectual e as estratégias das empresas com as 

quais se envolve, potencializando recursos humanos e obtendo resultados nos 

processos mercadológicos e financeiros.

Contato: petropolisjr@unifase-rj.edu.br

• UNIDADES PRÁTICAS DE ENSINO 

Unidade de Saúde da Família
Estrada da Saudade
Estr. da Saudade, 160 - 
Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2243-5516
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h30.
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Unidade de Saúde da Família 
Nova Cascatinha
Rua Hívio Naliato, 869 - Cascatinha, 
Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2280-1694
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Unidade de Saúde da Família 
Machado Fagundes
Rua Doutor Paulo Hudy, 238 - Cascatinha, 
Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2248-8752
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Unidade de Saúde da Família 
Boa Vista
Rua Henrique João da Cruz, 300 - 
Cascatinha, Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2247-5511
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Ambulatório Escola 
Rua Hyvio Naliato, 899 - Cascatinha, 
Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2235-2224 | 
 (24) 2280-1966
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h.

Pavilhão de Ensino - HEAC
Rua Vigário Corrêas, 1345 - Corrêas,
Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 2221-0693
Funcionamento: segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 17h.



Departamento de Doenças Infecto-
Parasitárias (DIP)
Rua Paulino Afonso, 455 - Centro, 
Petrópolis - RJ
Tels.: (24)2243-6413 | (24) 2237-4062
Funcionamento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

• Hospital de Ensino Alcides Carneiro

• Casa de Saúde Santa Mônica

• Centro de Saúde Coletiva Prof. Manuel Ferreira

• Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp

• Hospital Santa Teresa

• Hospital Unimed Petrópolis

• Hospital Clínico de Corrêas 

• Sanatório Oswaldo Cruz

• UPA Cascatinha

• UPA Centro

• Unidades de Saúde da Família da rede municipal

• UNIDADES 
 PARCEIRAS 
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• MOBILIDADE ESTUDANTIL

O programa Mobilidade Acadêmica da UNIFASE/FMP facilita o intercâmbio entre 

estudantes de várias instituições nacionais e internacionais.

Consulte o coordenador do seu curso!

No caso dos estudantes de Medicina, o processo deve ser articulado entre a 

instituição de ensino, a Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV), a 

Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM) e a 

Coordenação de Estágios e Vivências (CEV) do Brasil. Entre os programas de 

intercâmbio, destacam-se os Estágios Nacionais (EN), Scope e Score - voltados 

para a prática e pesquisa médica, NBC Cuba - vivência focada na Atenção Básica, e 

NBC China - que proporciona ensinamentos sobre a medicina tradicional chinesa. 

Desde 2015, os acadêmicos de Medicina da instituição vêm realizando 

intercâmbios em diversos países, como Argentina, França, Polônia, Equador, Peru, 

México, Cuba, Chile, Itália, Filipinas, Turquia e Grécia.

• Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam –

 (Odontologia)

• Universidad Nacional de Quilmes

• Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunidad 

 Sectro II de Zaragoza

• Universidad de Sevila 

• Universidade do Minho

• Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina 

 (DENEM) – (Medicina)

• PARCEIROS 



1

1

1

1

1

1

1

PAVILHÃO DE ENSINO NO 
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

USF NOVA CASCATINHA

AMBULATÓRIO ESCOLA 

USF BOA VISTA

USF MACHADO FAGUNDES

USF ESTRADA DA SAUDADE

DIP
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MAPA DE ABRANGÊNCIA EM PETRÓPOLIS



INFORMAÇÕES 
ACADÊMICAS

ACESSIBILIDADE 
NO CAMPUS
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NORMAS E REGULAMENTOS DE SEU INTERESSE

ATENÇÃO

Nos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Psicologia* e 

Radiologia é obrigatório o uso de jaleco branco nas atividades práticas de 

laboratório, no Programa de Saúde da Família, Ambulatório Escola e Hospitais de 

Ensino. Também é obrigatório o uso do crachá, principalmente nas atividades 

acadêmicas realizadas fora da sede da Instituição, como o Programa de Saúde da 

Família, o Internato, os Estágios Supervisionados etc.

Acesse  a logo do seu curso!aqui

* No espaço do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA),

  estritamente, não será utilizado jaleco pelos estudantes.
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PETRÓPOLIS

A história do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (UNIFASE/FMP) está diretamente relacionada à vocação intelectual da 

cidade onde está inserida. Inaugurada no dia 16 de março de 1843, Petrópolis foi a 

primeira cidade planejada do Brasil, e idealizada para ser o local de veraneio da 

Família Imperial e nobres do Segundo Reinado.

Separamos algumas informações que serão úteis para você se virar por aqui!

Tarifa de ônibus com 50% de desconto

Os alunos que estão cursando a faculdade devem apresentar cópia e original do 

boleto bancário pago do mês corrente ou declaração de matrícula original do mês 

assinada e carimbada. Também é preciso apresentar a grade curricular presencial 

do semestre em vigor (matriz curricular) assinada e carimbada e a cópia e original 

do comprovante de renda do aluno do mês, cópia da identidade e do CPF, uma foto 

3×4 (atual e com fundo branco) e o comprovante de residência do mês atual ou do 

anterior no nome do responsável legal (cópia).

Para comprovação de matrícula os documentos solicitados são: cópia e original do 

boleto bancário pago do mês corrente ou declaração de matrícula original do mês 

assinada e carimbada, grade curricular presencial original do semestre em vigor 

(horários) assinada e carimbada, comprovante de residência do mês atual ou do 

anterior no nome do responsável legal (cópia), cópia e original do comprovante de 

renda do aluno do mês (contracheque ou cópia da carteira de trabalho, por 

exemplo).

Vá de ônibus

No s i te  da  CPTrans  você pode fazer  o  download do  ap l i ca t i vo 

( ) e ter acesso aos horários e itinerários das linhas www.petropolis.rj.gov.br/cptrans/

de ônibus. 



105ª Delegacia 
de Polícia
2242-2566

Disque Gás
Naturgy (Ceg) 
0800-2820205

Disque Direitos 
Humanos 
100

Disque Meio Ambiente
2246-8963

ENEL
2233-4100 / 0800-2800120

Águas do Imperador
Ligue água: 115 / 
2103-5686 / 3064-0000

Central de 
Atendimento à Mulher
180 

Centro de 
Valorização da Vida
188 / 2245-0322

Corpo de Bombeiros
193 / 2237-1234

Defesa Civil
199 / 2242-9281

Polícia Militar
190 / 2242-2416

Polícia Rodoviária
2242-4016

Rodoviária
2249-9858

SAMU
192

Vigilância Sanitária
2291-1594

 12 de fevereiro |  Aniversário do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto

 12 de maio |  Dia do Enfermeiro 

 03 de junho |  Dia do Gestor de Recursos Humanos 

 27 de agosto |  Dia do Psicólogo 

 31 de agosto |  Dia do Nutricionista 

 09 de setembro |  Dia do Administrador 

 18 de outubro |  Dia do Médico 

 25 de outubro |  Dia do Dentista 

 31 de outubro |  Aniversário da Faculdade de Medicina de Petrópolis/FMP

 08 de novembro |  Dia do Radiologista

TELEFONES ÚTEIS
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DATAS COMEMORATIVAS
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