
 

 

Esclareça aqui todas as suas dúvidas sobre a Unisa! 

• Pode me falar mais sobre a Unisa? 

A Universidade Santo Amaro – Unisa é uma Instituição de Ensino Superior (IES) com 

mais de 50 anos de história e nota máxima no MEC. Possui campi presenciais na cidade 

de São Paulo, na Zona Sul (Interlagos e Metrô Adolfo Pinheiro), região Central (Metrô 

Marechal Deodoro) e Região Metropolitana (Guarulhos), além de mais de 300 polos em 

todo o País. 

 

A Unisa oferece mais de 100 cursos entre Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e 

Doutorado. Você pode conhecer mais sobre a nossa história clicando aqui. 

• O que significa a nota máxima da Unisa? 

A Unisa conquistou nota 5 na avaliação de recredenciamento do Ministério da 

Educação. Isso significa conceito máximo, válido pelo período de 10 anos. 

 

Para atribuir essa nota, o MEC avaliou diferentes frentes, tais como: qualidade do 

corpo docente, infraestrutura, pesquisa, ações de extensão e responsabilidade social, 

entre outras. Ingressar em uma Universidade nota máxima significa ter acesso a um 

ensino de excelência. 

• Qual horário de atendimento da Secretaria Geral da Unisa? 

Metrô Adolfo Pinheiro (SP) e Interlagos (SP): de segunda a sexta, das 7h30 às 21h30, 

e aos sábados das 08h às 11h30. 

 

Metrô Marechal Deodoro (SP): de segunda a sexta, das 7h às 21h. 

 

Guarulhos-Dutra (SP): de segunda a sexta, das 8h às 18h. 

 

Polos: atente-se ao horário de funcionamento disponível no site clicando aqui. 

 

• Quais os canais de Atendimento ao Candidato? 

https://www.unisa.br/a-unisa/
https://www.unisa.br/polos/unidades-ead/


 

 

Telefone e WhatsApp: (11) 2141-8555 (São Paulo e Região Metropolitana) ou 0800 17 
17 96 (demais Localidades). 
 
WebChat disponibilizado no próprio site. 
 
Presencialmente: 
Metrô Adolfo Pinheiro (SP): Rua Isabel Schmidt, 349 – Santo Amaro 
Interlagos (SP): Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 – Jardim das Imbuias 
 
Fale Conosco, acessando aqui. 

• Onde a Unisa tem polos? 

A Unisa mantém cerca de 300 polos de apoio ao Ensino a Distância no Brasil. Os 

endereços podem ser consultados no site clicando aqui. Digite seu CEP que 

mostraremos os endereços mais próximos. 

• Como funciona a Graduação Presencial da Unisa? 

Os cursos presenciais da Unisa são oferecidos em seus quatro campi: Interlagos, 

Metrô Adolfo Pinheiro, Guarulhos-Dutra e Metrô Marechal Deodoro. As aulas 

acontecem diariamente, nos períodos matutino e noturno (de acordo com a escolha do 

aluno). 

 

O curso pode ter um percentual de aulas virtuais, além de contar com carga de 

estágios. As aulas práticas são aplicadas nos mais de 100 laboratórios da Instituição, 

todos com moderna infraestrutura. 

• Quais os horários das aulas presenciais? 

Guarulhos Dutra (SP) – Matutino: 7h30 às 12h. Noturno: 19h às 22h30. 

 

Interlagos (SP) – Matutino: 7h30 às 12h. Noturno: 19h às 22h30. Medicina, 7h30 às 

12h e das 13h às 17h – Integral. 

 

Metrô Adolfo Pinheiro (SP) – Matutino: 7h30 às 12h. Noturno: 19h às 22h30. 

Metrô Marechal Deodoro (SP) – Matutino: 7h30 às 12h. Noturno: 18h20 às 21h50. 

 

Os horários de início e término das aulas, podem sofrer alteração conforme grade 

horária do curso, com as aulas iniciando às 7h30 nos cursos matutinos, e às 17h20 

nos cursos noturnos. 

https://www.unisa.br/fale-conosco/


 

 

• Como funciona a Graduação EAD da Unisa? 

A Unisa é pioneira no Ensino a Distância no Brasil. A modalidade está em 

funcionamento desde 2005, quando ministrou as primeiras aulas via satélite do país. 

 

Hoje, o ambiente virtual é 100% pela internet e aulas são organizadas por meio de 

trilhas do conhecimento as quais permitem um processo mais organizado de estudo e 

cujo avanço para a próxima etapa depende do cumprimento da etapa atual. O aluno 

conta, ainda, com ampla retaguarda de tutores para ajudar em toda trajetória de 

estudo. 

 

No momento da inscrição em um curso de Graduação EAD da Unisa, o candidato 

indica o polo mais próximo de sua localidade. É nesse polo que você vai realizar suas 

aulas práticas, participa dos encontros presenciais e faz as provas. Os encontros 

acontecem periodicamente, de acordo com o Calendário Acadêmico. 

 

No caso dos cursos da Saúde, os encontros podem variar de uma a duas vezes na 

semana. 

 

Você pode saber mais sobre o EAD da Unisa clicando aqui. 

• De quanto em quanto tempo terei encontros presenciais durante meu curso de 

Graduação EAD? 

Para realizar a Avaliação Global (obrigatória), os alunos de Graduação EAD devem 

comparecer ao Polo pelo menos uma vez por trimestre. Para os cursos que têm aulas 

práticas na Matriz Curricular, também é necessário comparecer semestralmente na 

data divulgada previamente pelos Polos. 

Já nos cursos EAD da área da Saúde (Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e 

Farmácia), o encontro ocorre toda semana e, no decorrer da Graduação, o número 

aumenta até chegar na presença diária obrigatória no último ano para o 

desenvolvimento do Estágio, que é 100% presencial. 

• Qual a diferença entre Bacharelado, Licenciatura e cursos Tecnológicos? 

Todos os cursos são Graduações e oferecem diploma de Ensino Superior, mas cada 

um deles tem características específicas sobre as possibilidades de atuação e o 

conteúdo programático do curso. 

 

https://www.unisa.br/unisa-digital-voce-no-controle-dos-seus-estudos/


 

 

No Bacharelado, o aluno tem uma formação ampla e generalista. É indicado para 

quem já decidiu a área que quer atuar, mas não escolheu um nicho específico e quer 

explorar as oportunidades do mercado de trabalho. Aqui na Unisa, são mais de 30 

opções de cursos com duração que varia entre 4 e 6 anos. No final deles, o formando 

pode escolher atuar em diferentes cargos. 

 

A Licenciatura é voltada para quem tem o dom de ensinar e busca trabalhar como 

educador. Além das disciplinas relacionadas à área escolhida, a matriz curricular 

desse tipo de curso aborda didática e metodologias de ensino. Na Unisa, é possível 

escolher entre Artes Visuais, Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, 

Letras, Matemática e Pedagogia. Além disso, após a Graduação, o aluno pode atuar 

como professor no ciclo básico de ensino ou em cursos extracurriculares. 

 

Os cursos Tecnológicos são focados em uma área específica e têm duração entre 2 

e 3 anos. Eles são indicados para quem já escolheu a profissão que pretende atuar e 

busca uma educação de qualidade, com mensalidades acessíveis e conclusão em 

menor tempo. Esse tipo de curso também oferece o diploma de Ensino Superior e a 

possibilidade de investir em uma Segunda Graduação ou em uma Pós-Graduação. 

• Como funciona o Vestibular de Medicina? 

O Vestibular de Medicina da Unisa é realizado em uma única fase com a finalidade de 

selecionar e classificar os candidatos para ingresso no 1ª e 2ª semestre do ano letivo 

corrente. 

 

As inscrições para o Vestibular de Medicina são realizadas via internet, por meio 

do site da Unisa. Não são aceitas inscrições por e-mail, via postal, FAX ou por 

qualquer outro meio. 

 

O exame de avaliação do Vestibular de Medicina da Unisa é elaborado, aplicado e 

corrigido pela Fundação Para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita – VUNESP. 

 

A divulgação do resultado é realizada via internet, no site da Unisa. 

• Onde vejo as principais disciplinas do curso? 

Na página do curso escolhido, acesse a aba “Conteúdo Programático”. Lá você 

encontra os principais conteúdos abordados no decorrer do curso. Além disso, após a 

matrícula, a Matriz Curricular do curso fica disponível no Portal do Aluno. 

http://www.unisa.br/
http://www.unisa.br/medicina


 

 

• Como faço para ingressar em um curso de Graduação na Unisa? 

A Unisa oferece diversas opções para você ingressar em um curso de Graduação 
Presencial e EAD. Há a opção de realizar a Prova On-Line, feita a partir de um local 
com acesso à internet; de utilizar a nota da redação do Enem (mínimo de 250 pontos) 
ou do Encceja (mínimo de 5 pontos). 
 
Outra opção é a Prova Agenda, que pode ser feita em um dos polos/campi da Unisa. 
Para todas possibilidades, o candidato precisa realizar a inscrição pelo site clicando 
aqui. 
 
Atenção: para o curso de Medicina o processo é diferente. A prova é aplicada pela 
Vunesp em calendário previamente divulgado pelo site da Unisa. Para o Processo 
Seletivo de Medicina não são aceitas notas de outros Exames, como ENEM e 
Encceja. 

• Como faço para ingressar na Unisa com a nota do Enem/Encceja? 

Acesse o link clicando aqui e escolha a modalidade do curso. Depois, selecione a 

opção do Processo Seletivo (Enem, Encceja, Redação On-line ou Prova Agendada), 

preencha com os dados solicitados, indique o curso desejado e avance as etapas. 

 

É preciso incluir a nota da redação e o número de inscrição do Enem ou do Encceja. 

Só serão aceitas notas de Enem a partir de 2009. 

• Como faço para participar do Vestibular Social? 

O Vestibular Social é um programa da Unisa que disponibiliza bolsas de estudo 

parciais e integrais para cursos de Graduação. Entre as regras para participação estão 

limite de renda, aprovação no Vestibular e entrega de documentos socioeconômicos. 

 

A divulgação das regras e cursos participantes acontece pelo site da Unisa. 

• Qual a nota mínima para ser aprovado no Processo Seletivo? 

Para os cursos de Graduação (exceto Medicina), a nota mínima para aprovação é 6 

(seis). Fique atento ao seu e-mail. É por ele que informamos sua aprovação. 

 

Você também pode consultar essa informação e/ou a sua nota clicando aqui. 

https://www.unisa.br/processo-seletivo/
https://www.unisa.br/processo-seletivo/
https://www.unisa.br/vestibular-de-medicina/
https://www.unisa.br/ingresse-com-a-nota-do-Enem/


 

 

• Como saber se fui aprovado no Processo Seletivo? 

Se você optou por ingressar com a nota do Enem ou Encceja, o resultado é divulgado 

em poucos minutos (em dias úteis). Se sua escolha foi pela prova on-line ou 

agendada, a divulgação é feita em até 48h. 

 

Para saber sobre sua aprovação, é necessário acessar o site e fazer a consulta por 

meio do número do seu CPF. Nessa mesma página, você pode seguir o passo a 

passo para realizar sua matrícula. Clique aqui para acessar. 

 

Para consultar a aprovação no Vestibular de Medicina, clique aqui. 

• Como faço a matrícula nos cursos de Graduação da Unisa? 

Após aprovação no Processo Seletivo, a próxima etapa para garantir sua vaga na 

Unisa é a formalização da Matrícula. Veja o passo a passo: 

 

1ª Etapa: você deve clicar aqui, informar o número do seu CPF, sua data de 

nascimento, e clicar no botão Continuar. 

 

2ª Etapa: seus dados pessoais devem ser verificados, corrigidos (caso seja 

necessário) e confirmados. 

 

3ª Etapa: candidatos menores de 18 anos devem, obrigatoriamente, informar os dados 

do Responsável Legal. 

 

4ª Etapa: 

• Verifique os valores e a quantidade de parcelas do curso; 

• Leia e aceite o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, marcando a 

opção “Confirmo que li o Contrato e estou de acordo com as cláusulas nele contidas”; 

• Imprima o Requerimento de Matrícula e o Boleto bancário gerado; 

• Efetue o pagamento do Boleto bancário referente à matrícula. 

 

5ª Etapa: dois dias úteis após o pagamento da matrícula, você deve encaminhar uma 

cópia autenticada dos documentos necessários para matrícula, incluindo uma cópia do 

Requerimento de Matrícula devidamente assinado. O envio deve ser feito por correio, 

com aviso de recebimento – AR para o endereço: 

https://www.unisa.br/resultados-e-matriculas/
http://w2.unisa.br/pls/prd/ps.buscacandidato_todosps_r?codPag=9019


 

 

 

UNISA – UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

A/C DA SECRETARIA GERAL – MATRÍCULAS 

CAIXA POSTAL: 35027-3 

CEP: 04801-970 

SÃO PAULO /SP 

 

Outra opção é entregar pessoalmente em um campus ou polo da Unisa. Veja aqui os 
endereços. 

• Quais são os documentos necessários para fazer minha matrícula? 

Cópia autenticada em cartório dos documentos: 

• Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente; 

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

• Cédula/Carteira de Identidade – RG; 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Boletim individual de desempenho do Enem (apenas para os candidatos inscritos para 

ingressar via Enem); 

• Certificado ou boletim individual de desempenho do Encceja (apenas para os 

candidatos inscritos para ingressar via Encceja); 

• Exclusivamente para o curso de Educação Física: Atestado Médico recente 

(emitido no máximo há 30 dias) específico para prática esportiva, com carimbo 

indicando claramente nome e CRM do Médico. 

Para matrícula no curso de Medicina, acompanhar resultados e orientações pela 

página previamente divulgada no site da Unisa. 

 

• Realizei uma Pré-Matrícula e não fiz o pagamento dentro do vencimento, o que 

eu faço? 

Basta gerar 2ª via de boleto clicando aqui. Digite o número do seu CPF para consulta 

e selecione o boleto de interesse. Uma 2ª via será gerada com data atualizada. 

 

https://www.unisa.br/polos/unidades-presenciais/
https://www.unisa.br/polos/unidades-presenciais/
https://www.unisa.br/vestibular-de-medicina/
https://www.unisa.br/segunda-via-boleto/


 

 

• A Unisa aceita Prouni? 

Sim. A Unisa oferece, por meio do Prouni, bolsas de 50% ou 100% tanto para os 

cursos de Graduação Presencial quanto EAD. Para saber mais sobre inscrições e 

documentos, clique aqui e acesse a página. 

• A Unisa aceita o FIES? 

Sim, a Unisa participa do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e os alunos 

regularmente matriculados podem solicitar o financiamento parcial ou total dos cursos 

de Graduação. Clique aqui para mais informações sobre o processo. 

• Como fico sabendo os valores dos cursos? 

Para saber os valores dos cursos da Unisa, você pode entrar em contato com Fale 

Conosco pelo número abaixo: 

 

Tel.: (11) 2141-8555 

• Tranquei minha matrícula e quero voltar a estudar, o que fazer? 

Acesse o Portal do Aluno com seu login e senha. Não lembra? É possível cadastrar 

uma nova senha. 

 

Ao entrar no Portal do Aluno, clique em MENU > REQUERIMENTOS E INSCRIÇÕES 

> REQUERIMENTOS E SOLICITAÇÕES e preencha o formulário com as informações 

solicitadas. Não leva muito tempo, fique tranquilo! 

 

Suas informações vão para a análise da coordenação do seu curso, então é preciso 

aguardar a convocação, que será encaminhada por e-mail. Quando isso acontecer, é 

só concluir sua matrícula. Fique sempre de olho nas promoções especiais para o seu 

retorno à Unisa! 

• Como faço para transferir meu curso para Unisa? 

Não está feliz na sua atual Instituição? 

 

Venha para a Unisa que ajudaremos você com o sonho do diploma universitário. O 

processo por aqui é bem simples: você acessa o site, escolhe a modalidade, preenche 

https://w3.unisa.br/login/


 

 

o formulário com seus dados e anexa seu histórico acadêmico (precisa ser o oficial, 

não a matriz curricular disponibilizada na internet). Clique aqui para acessar a seção 

de Transferência do site da Unisa. 

 

Seu pedido de transferência será analisado em um prazo de até 5 dias úteis. A 

resposta da análise será encaminhada pelo e-mail cadastrado. Se estiver de acordo 

com as condições de ingresso, basta dar o “Aceite” e seguir com o processo de 

matrícula. 

 

O aproveitamento de estudos daquilo que você já cursou leva em consideração carga 

horária da disciplina, conteúdo, etc. 

 

Se o interesse for por transferência para o curso de Medicina, é necessário atentar-se 

ao calendário e às regras, acessando o site. Para esse curso, há, além da entrega 

presencial de documentação, a necessidade de realização de uma prova. Clique 

aqui para ser redirecionado ao site. 

• Como faço transferência em grupo para a Unisa? 

A turma toda está insatisfeita com a Instituição atual? Não se preocupe: a Unisa é a 

Universidade certa para você. 

 

No caso de transferência em grupo, um representante da turma deve realizar um 

cadastro pelo site. Essa pessoa será contatada pela Central de Relacionamento da 

Unisa, que entenderá mais sobre a solicitação (curso, semestre, modalidade, etc.) e 

também avaliará condições financeiras exclusivas, de acordo com o número de 

candidatos. Uma vez aceito, cada candidato deve solicitar seu ingresso na Unisa via 

transferência. 

 

Clique aqui para ser redirecionado ao site. 

• Tenho Prouni. A Unisa aceita minha transferência? 

Você tem bolsa de 50% do Prouni na Instituição em que está estudando? É possível 

solicitar a transferência para o mesmo curso na Unisa, mediante vagas disponíveis. 

 

Inicialmente, precisa solicitar um pedido de transferência, seguindo o passo a passo 

da página. Clique aqui para acessar a página. 

https://www.unisa.br/transferencia/
https://www.unisa.br/transferencia/
https://www.unisa.br/transferencia/
https://www.unisa.br/transferencia/
https://www.unisa.br/transferencia/


 

 

• A Unisa mantém programas de bolsas de estudo? 

Sim. A Unisa mantém diversas oportunidades de bolsas de estudo e descontos. Todos 

elas estão disponíveis no site (clique aqui para acessar). 

 

Atenção às regras para garantir o ingresso e a permanência com benefícios 

exclusivos. 

• Adquiri um desconto com um parceiro Unisa. Como utilizar? 

Após adquirir um voucher de desconto, você realiza o processo de ingresso na Unisa 

(que pode ser por meio de Prova Agendada, nota do Enem, nota do Encceja, ou 

Redação On-Line) e o resultado do processo é enviado para o seu e-mail em até 48h. 

 

Com a aprovação, é só seguir o Processo de Matrícula, disponível clicando aqui. Não 

é preciso realizar nenhum pagamento. Após dar Aceite no contrato, é só aguardar 

o prazo de até 5 dias úteis para ter seu desconto lançado. 

 

É muito importante ficar atento às informações do seu cupom de desconto. No 

momento da matrícula, o curso e o polo/campus indicados precisam ser 

correspondentes ao cupom adquirido. Caso contrário, o desconto será indeferido. 

• Como funciona os convênios da Unisa com empresas? 

A Unisa mantém convênios com centenas de empresas no Brasil. Essa parceria 

garante descontos exclusivos para colaboradores em cursos de Graduação e Pós-

Graduação (presenciais e EAD). Clique aqui para acessar a lista de empresas 

parceiras. 

 

O desconto é válido até o final do curso, mas não aplicável às parcelas de rematrícula. 

Para renovar o benefício, é preciso efetuar o pagamento da parcela de rematrícula 

sem o desconto convênio e abrir um protocolo via Portal do Aluno para solicitar a 

renovação, encaminhando o comprovante de vínculo com a empresa. 

• Já concluí uma Graduação e quero fazer a Segunda Graduação. Qual o 

processo? 

Se você já concluiu uma Graduação, pode ingressar na Segunda Graduação da Unisa 

sem necessidade de realizar vestibular. Além disso, pode ter aproveitamento de 

https://www.unisa.br/bolsas-e-descontos/
https://www.unisa.br/resultados-e-matriculas/
https://www.unisa.br/bolsas-e-descontos/


 

 

disciplinas, o que resulta em redução de tempo de curso e economia nas 

mensalidades. 

 

O processo de ingresso é 100% on-line. Você acessa o site e seleciona a modalidade 

de interesse, preenche o formulário com os seus dados e, por último, anexa seus 

documentos (diploma e histórico). Clique aqui para ser redirecionado ao site 

da Segunda Graduação. 

 

Se você concluiu a primeira graduação na Unisa, não há essa necessidade de incluir 

os documentos. Nesse caso, basta preencher seus dados no Portal do Aluno. Ao 

concluir esse processo, será disponibilizado um número de protocolo. A análise é feita 

em até 5 dias úteis, e você recebe a resposta pelo e-mail cadastrado. Se estiver de 

acordo com as condições de ingresso, basta dar o “Aceite” e seguir com o Processo 

de Matrícula. 

• Não concordo com a análise da Segunda Graduação. O que eu faço? 

A análise de currículo para ingresso por meio da Segunda Graduação é um processo 

que envolve algumas etapas, como validação dos documentos, identificação da 

existência do semestre do curso pretendido, avaliação da carga horária das disciplinas 

já cursadas, etc. 

 

O aproveitamento de estudos, por exemplo, depende do conteúdo e da carga horária 

de uma disciplina cursada na graduação anterior. Se ela não for compatível, a 

eliminação não acontece. Nesse caso, você pode ingressar com a análise realizada ou 

abrir um novo protocolo com a ementa oficial da disciplina. 

• Como funcionam os Cursos Tecnológicos em menor tempo? 

Para quem já é formado e busca uma Segunda Graduação Tecnológica, é possível 

conquistar o segundo diploma em menos tempo. Alunos da Unisa podem concluir a 

segunda Graduação em 6 meses e, alunos de outras Instituições, a partir de 1 

ano. Clique aqui e saiba mais. 

• Existe Segunda Licenciatura na Unisa? 

Existe sim. Oferecemos os cursos de Pedagogia e de História EAD, voltados para 

pessoas que já possuem diploma em Licenciatura Plena. O programa propicia a 

http://www.unisa.br/segunda-graduacao/
https://conteudo.unisa.br/tecnologicos


 

 

realização desses cursos em um período mais curto (após análise curricular e 

definição de carga horária), sendo possível concluí-lo o em apenas um ano. 

 

Não é necessário prestar vestibular. A inscrição é realizada por meio de ingresso 

como Portador de Diploma, modalidade Educação a Distância clicando aqui. 

• Como funciona a redução de valores de mensalidades, em caso de 

aproveitamento de estudos por Segunda Graduação ou Transferência? 

A redução do valor da semestralidade é feita mediante Protocolo de Requerimento no 

Portal Unisa. A solicitação deve ser realizada a cada período letivo em que houver 

dispensa de disciplina. 

• Como funciona a Pós-Graduação EAD? 

Os cursos de Especialização e MBA a distância da Unisa são 100% on-line, com 

exceção da Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, que exige 

estágio curricular e tem 18 meses de duração. 

 

A Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho é a única que exige TCC 

e também tem duração de 18 meses. 

 

Os demais cursos de Pós-Graduação da Unisa, têm duração de 6 meses com a 

possibilidade de conclusão em até 12 meses. 

• Qual a diferença entre MBA e especialização? 

As duas opções são cursos de Pós-Graduação Lato Sensu — ideais para dar um 

upgrade no currículo e conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. A 

diferença entre elas, é que, enquanto a especialização foca no aprofundamento de 

uma área específica, o Master Business Administration (MBA) é voltado para área 

gerencial, administrativa e de negócios. 

 

A especialização tem carga horária a partir de 360 horas e é indicada para o 

profissional que tem interesse em aperfeiçoar-se em uma área vista de maneira mais 

ampla na Graduação. Além disso, também pode ser utilizada como o primeiro passo 

para quem busca mudar de área. 

 

https://www.unisa.br/segunda-graduacao/


 

 

Já o MBA, tem no conteúdo programático, disciplinas que trabalham as competências 

técnicas e comportamentais mais requisitadas pelos gestores no mercado de trabalho. 

• Como faço a matrícula em um curso de Pós-Graduação? 

Você pode conhecer os cursos de Pós-Graduação da Unisa oferecidos no 

site clicando aqui. 

 

O processo de matrícula é realizado pelo site. Se for seu primeiro acesso, realize seu 

cadastro e fique atento à comunicação por e-mail para validar suas informações. Se já 

tiver cadastro, basta acessar com seu login e senha, selecionar a modalidade de 

interesse e seguir o passo a passo para matrícula. 

 

Clique aqui para iniciar o processo de matrícula na Pós Unisa. 

• No meu curso de Pós EAD haverá algum encontro presencial? 

Não, os cursos de Pós-Graduação EAD da Unisa são 100% on-line. Além dos 

conteúdos gravados, o aluno tem aulas ao vivo duas vezes por mês, momento 

importante para tirar dúvidas e conversar sobre a disciplina com o professor. Nesse 

tipo de Pós, nem mesmo a prova é presencial! 

 

O aluno só precisa ir ao Polo para abrir um protocolo (caso tenha dúvidas 

operacionais), ou para protocolar o pedido do certificado no final do curso. 

 

No curso Engenharia de Segurança do Trabalho, a orientação do TCC é feita de 

forma virtual. Já no curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional, para o qual é 

necessário realizar Estágio Obrigatório, o aluno também não precisa comparecer a 

encontros presenciais, os relatórios necessários são anexados no sistema Moodle. 

• O TCC é obrigatório no curso de Pós? 

Por intermédio da Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, o TCC deixou de 

ser obrigatório em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com exceção da Pós em 

Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

https://www.unisa.br/cursos/pos-graduacao/
http://pos.unisa.br/login


 

 

• Como posso ingressar no Mestrado e no Doutorado? 

O ingresso nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu acontece por meio de um 

Processo Seletivo, que tem como objetivo selecionar e classificar candidatos mediante 

análise de currículo; avaliações escritas e entrevista; avaliação de pré-projeto de 

pesquisa; entre outros critérios definidos pelos Programas. 

 

A participação no Processo Seletivo Para Ingresso na Pós-Graduação Stricto Sensu – 

Mestrado destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino Superior (até a data da 

matrícula) em um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Ela será efetivada 

para os candidatos aprovados e convocados. 

 

O ingresso no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado destina-se aos 

candidatos que concluíram curso de Mestrado (até a data da matrícula) em um 

programa reconhecido pelo Ministério da Educação por meio da CAPES. 

 

Como funcionam os Cursos Livres da Unisa? 

Manter-se atualizado é fundamental para fazer a diferença no mercado de trabalho. 

Pensando em ajudar nossos alunos nesse sentido, a Unisa dispõe de mais de 400 

Cursos Livres em diversas áreas do conhecimento, e todos são sem pré-requisitos! Ou 

seja, livres mesmo! Tem curso de Educação, Artes, Gastronomia, Finanças, 

Construção, Recursos Humanos, Saúde, Estética e muito mais! 

 

Além disso, entre as mais de mil opções, há aquelas que as aulas são desenvolvidas 

por professores da Unisa, e outras em que o professor é um profissional de referência 

no mercado, convidado pela Universidade para compartilhar o conhecimento com 

você!  Só sucesso, não é mesmo? 

 

Para se matricular é simples! Clique aqui e escolha o curso de interesse. Depois é só 
seguir o passo a passo abaixo para realizar a inscrição: 
 

• Acesse o Portal da Unisa; 
• Crie uma conta – é super-rápido! 

• Após a confirmação por e-mail, faça o login; 

• Em Matrículas, clique em Fazer Matrícula; 

• Selecione a modalidade de sua preferência: Extensão Presencial ou Extensão 

EAD; 

• Em Fazer Matrícula, selecione curso, polo/campus e preencha as etapas com 

suas informações pessoais; 

https://www.unisa.br/cursos/cursoslivres/
http://pos.unisa.br/login


 

 

• Após selecionar o plano de pagamento, clique em Fazer Pré-Matrícula; 

• Anote o número de inscrição e confirme as informações enviadas por e-mail; 

• Faça o pagamento do boleto e imprima o requerimento de matrícula. 

• Como acessar o meu Portal do Aluno? 

Se você é aluno de Graduação, o acesso ao Portal do Aluno é feito pelo site. Você 

deve utilizar o login e senha já cadastrados. 

 

Se você é aluno novo, o login e uma senha provisória foram encaminhados para o seu 

e-mail cadastrado na Instituição quando fez sua matrícula. 

Clique aqui para acessar o Portal do Aluno. 

 

Importante: o acesso ao Portal do Aluno só é liberado a partir do momento que você 

se tornou aluno regulamente matriculado. Ou seja, em até 2 dias após o pagamento 

da matrícula. 

• Como acessar o meu Portal do Aluno? 

Se você é aluno de Graduação, o acesso ao Portal do Aluno é feito pelo site. Você 

deve utilizar o login e senha já cadastrados. 

 

Se você é aluno novo, o login e uma senha provisória foram encaminhados para o seu 

e-mail cadastrado na Instituição quando fez sua matrícula. 

 

Clique aqui para acessar o Portal do Aluno. 

 

Importante: o acesso ao Portal do Aluno só é liberado a partir do momento que você 

se tornou aluno regulamente matriculado. Ou seja, em até 2 dias após o pagamento 

da matrícula. 

• Quando começam as aulas (Calendário Acadêmico)? 

Os cursos Presenciais têm entradas semestrais no início e meio do ano. Já os cursos 

EAD, são divididos por módulos com 4 ingressos por ano. Clique aqui e acesse o 

Calendário Acadêmico para conferir as datas. 

 

 

https://portalaluno.unisa.br/login


 

 

• Qual a média para aprovação na Unisa? 

Para aprovação, o aluno deve obter média final igual ou maior que 6 em cada 

unidade curricular. 

• Vale Transporte Escolar: como posso solicitar? 

Ao concluir o processo de matrícula, seus dados são enviados automaticamente aos 

órgãos responsáveis pela emissão do Bilhete do Estudante. A partir daí, é só seguir o 

trâmite da SPTrans ou EMTU para solicitar o seu bilhete. Se quiser consultar o status 

da solicitação ou tiver qualquer problema, você pode enviar um e-mail para 

bilhetedoestudante@unisa.br 

• Declaração de Matrícula: como posso pedir? 

O processo para Solicitação de Documentos é bem simples (mas apenas o próprio 

aluno pode fazer esse pedido): no site da Unisa, acesse o Portal do Aluno e clique na 

opção Requerimentos e Inscrições > Requerimentos > Solicitações > Escolher 

Requerimento > Documentos Escolares. Nesse bloco, selecione a declaração que 

precisa. Dependendo do pedido, haverá taxas. 

• Preciso fazer DP e ADAP, qual o valor? Tenho isenções? 

Entende-se por Adaptação (ADAP): as Disciplinas Curriculares dos períodos 

anteriores à série de ingresso do aluno que não foram cursadas nem deferidas para 

aproveitamento de estudos. 

 

Entende-se por Dependência (DP): a Unidade Curricular que necessita ser cursada 

novamente porque o aluno não alcançou a frequência mínima e/ou a média final 

exigida para aprovação. 

 

Dessa forma, após a análise da coordenação do curso, podem haver disciplinas a 

cursar em regime de Adaptação ou Dependência. 

 

O aluno oriundo de transferência externa está isento do pagamento do valor 

correspondente a, no máximo, três componentes curriculares em regime de 

adaptação, sendo uma a cada período letivo. 

 



 

 

• Tenho débitos em aberto com a Unisa, mas quero voltar a estudar. O que fazer? 

O aluno com débito em aberto precisa realizar uma negociação financeira com a JA 

Rezende: 

 

• Fale com a JA Rezende clicando aqui. 

• Portal de negociação: clique aqui 

• 4003-5328 (região metropolitana de São Paulo) 

• 0800-880-8078 (demais regiões) 

• WhatsApp: (11) 4003-2788 

• Atendimento das 8h às 20h40 

 

Não encontrou a resposta que precisa? Clique aqui e tire suas dúvidas com a 

Elisa! 

https://jarezende.com.br/unisa/
http://www.meuacordo.com.br/unisa
https://prime.altubots.com/chats/unisa/612129c15e831aea18602753fccc03c8/index.html

