
MANUAL DO ESTUDANTE



SOBRE ESTE MATERIAL
Aqui você vai encontrar os principais programas de apoio para você, 
nosso aluno:

• PAES

• PAPU

• PROUSA

FALE CONOSCO

Campus Interlagos
Rua Enéas de Siqueira Neto, 340, Jd. Das Imbuias – São Paulo – SP.

Campus Metrô Adolfo Pinheiro
Rua Isabel Schimdt, 349, Santo Amaro – São Paulo – SP.

Campus Metrô Marechal Deodoro
Rua Gabriel dos Santos, 30, Santa Cecília – São Paulo – SP.



VOCÊ CONHECE O PAES?
O PAES é o Programa de Apoio ao Estudante da Universidade Santo 
Amaro. Por meio dele, você tem um canal de escuta aberto voltado à 
orientação (individual ou em grupo) e auxílio nas diversas situações que 
possam impactar seu processo de formação. 

Em conjunto com a Gestão e com o Apoio Psicológico (quando necessário), 
é por meio do PAES que eventuais dificuldades de aprendizagem são 
encaminhadas para as soluções possíveis dentro da Universidade. 

Todo o trabalho desenvolvido pelo PAES tem você como foco, por isso 
é gratuito, personalizado e em sala própria. Se você é nosso aluno EAD, 
não se preocupe, é só fazer o primeiro contato por e-mail que todos os 
direcionamentos serão informados. 

Se interessou pelo Programa? 
Entre em contato conosco! É só seguir o passo a passo abaixo:

• Primeiro, nos mande um e-mail solicitando atendimento. Nós 
entraremos em contato.

• É o PAES quem faz o seu encaminhamento ao PAPU e a outros 
programas Institucionais.

• O encaminhamento para o PAES também pode ser feito por um 
professor ou pelo coordenador do seu curso.

• Os atendimentos são presenciais e algumas orientações são feitas por 
e-mail. Nossas salas estão localizadas nos campi Metrô Adolfo Pinheiro 
e Interlagos.

E-mail de contato: paes@unisa.br



PAPU 
PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓGICO DA UNISA

Com o objetivo de proporcionar uma formação integral, a Unisa oferece 
apoio psicológico de forma a permitir o desenvolvimento dos seus aspectos 
pessoais, de integração social e escolar, além de oferecer uma boa base 
emocional para assegurar a capacidade de ressignificações. 

Para ser atendido pelo PAPU, é necessário encaminhamento pelo PAES.

O PAPU é o Programa de Apoio Psicológico da Unisa voltado para nossos 
alunos. Para ser atendido pelo PAPU, é necessário ter sido previamente 
atendido pelo PAES. 



Atendimento Personalizado

Os atendimentos psicológicos são totalmente gratuitos, referentes às 
dificuldades apresentadas na vida acadêmica, e com atenção voltada à 
esfera pessoal.

Como faço para ser atendido pelo PAPU?

Contate o PAES por meio do e-mail paes@unisa.br e solicite o atendimento  
do PAPU. Em pouco tempo entramos em contato.

Não se esqueça:

• É o PAES quem faz o seu encaminhamento ao PAPU;

• O PAPU entra em contato com você por meio do seu e-mail 
institucional, por isso você precisa consultá-lo com frequência.



VOCÊ CONHECE O PROUSA?
Você já teve aquela sensação de chegar na Universidade e pensar:

“Poxa, devia ter prestado mais atenção nas aulas 
da minha professora de Matemática na escola”.

A gente sabe exatamente como é a sensação! Por isso que a Unisa criou o 
PROUSA: Programa Unisa de Suporte à Aprendizagem. 

O Programa oferece aulas on-line e gratuitas em diversas áreas do 
conhecimento. Elas contam com subsídios teóricos consistentes e 
suficientes para auxiliar você em sua progressão universitária. 



Cada disciplina tem carga horária de 100 horas e fica disponível no Portal 
do Aluno depois da inscrição. E olha que incrível: quando você terminar de 
cursar, além de ter relembrado e aprimorado seus conhecimentos, ainda 
pode utilizar essas horas como Atividade Complementar!

Como faço para ter acesso ao PROUSA?

Duas vezes por ano — todo início do semestre — as inscrições para o 
PROUSA são abertas no Portal do Aluno (área que você acessa por meio do 
seu login e senha no site da Unisa).

Realizada a inscrição, você passa a ter acesso às aulas e a todo o material 
de modo 100% on-line. Além disso, também conta com o acompanhamento 
do corpo docente e tutorial da Unisa em aulas dinâmicas e com flexibilidade 
de horário para estudo.

Disciplinas oferecidas: 

• Leitura, Construção de Sentidos e Produção Textual (100 horas);

• Matemática Básica (100 horas);

• Matemática Intermediária (100 horas);

• Física (100 horas); 

• Química (100 horas);

• Biologia (100 horas);

• Ciências Humanas (100 horas);

• Informática Básica (100 horas). 

www.unisa.br/programas-de-aprendizagem/



CAMPUS INTERLAGOS
CAMPUS METRÔ ADOLFO PINHEIRO

CAMPUS METRÔ MARECHAL DEODORO

E MAIS DE 450 POLOS

@unisaoficial
www.unisa.br | 11 2141-8555


