Manual do Aluno
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Apresentação

Este Manual foi elaborado especialmente para você, aluno da Universidade Ibirapuera. Seu
objetivo é muito mais do que apresentar dados e informar procedimentos acadêmicos.
Queremos que o Manual funcione como meio de interação entre você e os órgãos
administrativos desta Instituição de Ensino Superior.
Esperamos que encontre nele a resposta a todas as dúvidas que possam surgir, durante o
semestre letivo, no curso que escolheu para sua realização profissional.
Além das informações nele contidas, você poderá contar, para esclarecimentos complementares,
com o apoio de importantes profissionais: coordenadores de curso, professores e uma equipe de
funcionários.
Para facilitar a comunicação com a Diretoria, cada turma deverá eleger o seu representante, que
será o porta-voz da turma, trazendo ao nosso conhecimento suas demandas, sugestões e
reivindicações.
Desejamos muito sucesso a você que, na busca por uma carreira de sucesso, escolheu a
Universidade Ibirapuera.

Professor Alan Almario
Diretor Acadêmico
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Estrutura Administrativa

REITOR
Prof. José Campos de Andrade
PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO
Prof. José Campos de Andrade Filho
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
Prof. Antônio Carlos Guedes Pinto
DIRETOR ACADÊMICO
Prof. Alan Almario
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A Universidade

Há mais de 40 anos, a Universidade Ibirapuera oferece bases sólidas das experiências adquiridas no
passado, práticas da realidade atual e atenção às oportunidades futuras ao formar seus profissionais. O
objetivo é formar líderes: aqueles que são capazes de inventar a mudança e propor soluções.
Os anos de história revelam que os milhares de alunos, funcionários e professores estão envolvidos em
um projeto educacional inovador e voltado para a formação de líderes, com base nas exigências do
mercado e nos valores sociais.
Exemplos que atestam a excelência de ensino oferecida pela Universidade Ibirapuera não faltam. Entre
eles estão o investimento e o incentivo feito à área de pesquisa acadêmica, um dos pilares da atividade
universitária. A instituição mantém grupos formados por professores pesquisadores certificados junto ao
Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq). Também podemos destacar o curso de Mestrado
em Odontologia recomendado pela Capes.
Ainda é possível falar da Responsabilidade Social ao oferecer atendimento gratuito à população de baixa
renda nas clínicas da Universidade.
Ao ressaltar a preocupação da Universidade Ibirapuera com a formação do aluno, podemos citar que a
instituição investe em um ensino inovador e oferece aos estudantes, além de cursos de graduação,
cursos tecnológicos e de extensão com visão interdisciplinar, de formação humanística e generalista.
A Universidade Ibirapuera é hoje uma instituição em transformação. Procura estar em sintonia com
referências de mercado, objetivando constituir-se como uma entidade atualizada, comprometida com a
qualidade, atentando para as necessidades de seus alunos.
São mais de 20 opções de cursos, nas mais variadas áreas. Mais do que isso, a Universidade Ibirapuera
conhece profundamente os perfis procurados pelo mercado e atua para desenvolver profissionais que
atendam a essas demandas, seja dentro de empresas, seja como empreendedores.
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CURSOS
Graduação Tradicional
Os cursos de graduação da Universidade Ibirapuera são divididos em núcleos - Educação, Negócios,
Saúde e Tecnologia - para promover mais integração entre os conhecimentos de cada carreira e
desenvolver ampla visão de mercado aos alunos. Em seus dois campos, Moema e Chácara Flora, os
estudantes ainda contam com professores altamente qualificados e modernos laboratórios, além de
escritórios e clínicas para o aprendizado prático.
Saúde
Biomedicina
Odontologia
Psicologia
Fisioterapia
Enfermagem
Farmácia
Educação Física (Bacharelado)
Tecnologia
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Engenharia Ambiental
Engenharia da Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia de Controle e Automação (mecatrônica)
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Educação
Pedagogia
Educação Física (Licenciatura)
Negócios
Administração
Direito
Ciências Contábeis
Graduação Tecnológica
Os cursos superiores de tecnologia abrangem diversos setores da economia. Os graduados são
chamados de "tecnólogos" e são especializados em sua área de atuação. Entre as vantagens estão o
tempo - duração média de dois anos a três anos – e o foco - Os cursos focam em uma área específica,
como logística, sistemas para internet, recursos humanos ou marketing. Ainda é possível continuar os
estudos em MBA e pós-graduação lato e stricto sensu.
Gestão/Negócios
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística
Marketing
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PÓS-GRADUAÇÃO
A pós-graduação tem por objetivo a formação de docentes, de pesquisadores e de profissionais
especializados, bem como o desenvolvimento científico, tecnológico e pedagógico. A pós-graduação na
Universidade Ibirapuera está organizada sob a forma de:
Pós-graduação lato sensu – cursos de MBA e de especialização;
Pós-graduação stricto sensu – cursos de mestrado acadêmico

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de Pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e
têm por objetivo aprofundar os conhecimentos em uma área específica, com ênfase na utilização prática
e na atualização voltada para o mercado.
Os cursos possuem a duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e exigem a elaboração de
uma monografia ou de um trabalho de conclusão de curso.
Conheça os cursos oferecidos:
Negócios
Gestão Estratégica
Gestão de Recursos Humanos
Gestão em Marketing
Psicologia Organizacional
MBA Auditoria e Administração em Serviços de Saúde
Saúde
Treinamento Desportivo
Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desporto
Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família
Enfermagem do Trabalho
Urgência e Emergência em Saúde
Implantodontia
Educação
MBA Gestão e Organização Escolar
Educação de Jovens e Adultos
Políticas Públicas em Educação
Educação Inclusiva
Educação a Distância
Psicopedagogia Institucional
Campus Chácara Flora
Localização: Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPOSPE – 4° andar – Bloco A
Telefone: (11) 5694-7988
Horários: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h. Sábados das 8h às 16h.
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (Mestrado)
São objetivos do Mestrado Acadêmico: promover a competência científica, contribuindo para a formação de
docentes e pesquisadores, culminando na elaboração supervisionada de um Trabalho de Conclusão sob a forma de
dissertação, que demonstre capacidade de sistematização da literatura existente sobre o tema tratado e capacidade
de utilização dos métodos e técnicas de investigação científica, tecnológica ou artística.
Curso oferecido:
Mestrado Acadêmico em Odontologia
Campus Chácara Flora
Localização: Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPOSPE – 4° andar – Bloco A
Telefone: (11) 5694-7988
Horários: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h. Sábados das 8h às 16h.

EXTENSÃO
A Extensão é um órgão da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão responsável pelas
atividades de extensão universitária objetivando:
 Propiciar a inserção do corpo discente e docente na sociedade por meio de ações devidamente
planejadas;
 Disponibilizar, para a sociedade, o conhecimento acadêmico adquirido;
 Oferecer aos alunos a oportunidade de uma ação social concreta;
 Promover a integração entre a Universidade e as empresas, propiciando vivências adequadas às
reais necessidades do mercado de trabalho;
 Oferecer à comunidade possibilidades de aperfeiçoamento por meio de cursos de extensão,
programas de treinamento de pessoal e eventos.
CURSOS DE EXTENSÃO
Os cursos de extensão destinam-se aos alunos e público em geral, com os objetivos de criação e de
difusão de conhecimento, de atualização ou de aperfeiçoamento científico, tecnológico, cultural e
profissional.
Para saber mais sobre os cursos e períodos de inscrições, acesse: www.ibirapuera.br/extensao
Campus Chácara Flora
Localização: Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPOSPE – 4° andar – Bloco A
Telefone: (11) 5694-7957
Horários: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h. Sábados das 8h às 16h
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS AO ESTUDANTE
Central de Atendimento
A Central de Atendimento auxilia os serviços de Secretaria, Tesouraria e Administrativo. Responde pelo
protocolo e recebimento de todos e quaisquer pedidos formulados por aluno.
Campus Chácara Flora
Localização: 1º andar – Bloco B
Telefone: 5694-7900
Horários: 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 21h30 e, aos sábados, das 8h30 às 16h30

Secretaria Geral
Responde por todos os registros da vida acadêmica do aluno, tais como: notas, provas, freqüência,
prontuários, arquivo da documentação acadêmica, diplomas etc.
Campus Chácara Flora
Localização: 4º andar – Bloco A
Telefone: 5694-7900
Horários: 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 21h30 e, aos sábados, das 8h30 às 16h30

Tesouraria
A tesouraria atende ao aluno no que diz respeito às questões financeiras. Nesse setor, o discente pode
verificar e regularizar sua situação financeira.
Campus Chácara Flora
Localização: 1º andar Bloco B
Telefone: 5694-7902
Horários: 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h e, aos sábados, das 8h às 17h

Pró-reitoria de Graduação
Sala dos Professores
Campus Chácara Flora
Localização: 2° andar - Bloco A
Telefone: 5694-7940
Horário: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h
Obs.: Os coordenadores de cursos possuem horários específicos. Consulte-os no próprio setor.
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BIBLIOTECA
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Ibirapuera tem como objetivo principal promover a leitura, o
acesso à informação e oferecer apoio didático, científico e pedagógico, atendendo a comunidade acadêmica
(docentes, discentes e funcionários) e à comunidade externa. Também é possível acessar a Internet.
Acesso
Terão acesso todos os usuários que possuírem a carteirinha da Biblioteca
Acervo
Constituem o acervo da Biblioteca as obras de referência (enciclopédias, dicionários, bibliografias etc.), livros,
revistas, jornais, folhetos, monografias, DVD, CD-ROM etc.
Acesso a Internet - O uso de computadores é exclusivamente para pesquisa acadêmica. Não é permitida a
digitação de trabalhos e gravação de arquivos.
Para mais informações, visite a página da Biblioteca em www.ibirapuera.br
Campus Chácara Flora
Localização: 1º andar – Bloco B
Telefone: (11) 5694-7907
Horários: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h e aos sábados, das 8h às 14h

NEaD – Núcleo de Educação a Distância
A Universidade Ibirapuera disponibiliza aos alunos dos seus cursos de graduação aulas no formato
semipresencial. Por intermédio de atividades orientadas, como leituras e trabalhos desenvolvidos longe
do espaço físico da sala de aula, os estudantes aprendem a lidar com as ferramentas tecnológicas,
administrando processos a distância, sem prejuízo qualquer para a sua formação.
O aluno desenvolve sua autonomia, seu senso crítico. Torna-se ainda mais co-participativo no desenrolar
do seu próprio programa de aulas. As atividades Semipresenciais correspondem até 20% da carga
horária total do curso escolhido.
O Núcleo de Educação a Distância (NEad) da Universidade Ibirapuera é quem tem a missão de adaptar o
aluno a essa realidade, desenvolvendo ferramentas que são essenciais para unir harmonicamente os
métodos presenciais e semipresenciais de ensino, dentro de um projeto pedagógico moderno e
compatível com nossa realidade de mercado.
Campus Chácara Flora
Localização: 2º andar – Bloco A
Telefone: 5694-7976
Horários: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (COEPE)
As pesquisas que envolvem experimentação com seres humanos e animais, em qualquer nível, devem
obedecer a determinadas normas, incluindo a aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa oficial.
Comitês de Ética em Pesquisa são colegiados interdisciplinares e independentes de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade
e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Campus Chácara Flora
Localização: 2º andar – Bloco A
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INTERNET
A Universidade Ibirapuera dispõe de grande acervo de informações úteis ao aluno e à comunidade em
geral em seu portal: www.ibirapuera.br
Diversas informações sobre seus cursos, processo seletivo, eventos, pesquisas e notícias estão
atualizadas para atender aos interessados.
WI FI
A universidade Ibirapuera oferece internet a seus alunos
Login: UNIB
Senha: ibirapuera
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Os computadores estarão disponíveis, prioritariamente, aos alunos que estiverem em aula, no Laboratório
de Informática. Caso contrário o acesso às salas estará liberado para pesquisas na Internet e elaboração
de trabalhos que exijam digitação.
Campus Chácara Flora
Localização: 1º andar Bloco A
2º andar – Bloco A e Bloco B

Salas de Multimídia
Campus Chácara Flora
Localização - 4º andar – Bloco A

Clínica de Odontologia
A Clínica possui consultórios completos, setorizados para atendimentos interdisciplinares nas diversas
especialidades odontológicas, atendimento de urgência, centro de diagnóstico e de radiologia, tratamento
a laser e um amplo e moderno centro cirúrgico.
Com infraestrutura de primeira linha para atender à comunidade, a atuação da clínica pode ser dividida
em duas fases. Na primeira, é feito o chamado “preparo de boca”, que compreende cirurgias básicas,
periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal). A segunda, a fase restauradora,
inclui a parte de dentística e as próteses.
Por ser uma clínica de ensino e aprendizado, para ser atendido, o paciente deve agendar uma consulta
(por telefone ou pessoalmente), passar pela triagem e aguardar o encaminhamento à modalidade de
assistência adequada. O tempo de espera para o início do tratamento varia de acordo com o número de
vagas disponíveis.
Campus Chácara Flora
Localização: Térreo – Área Externa
Telefone: (11) 5694-7926 ou (11) 5694-7927
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 13h às 22h.
Atendimento de urgência: 2ª e 4ª feira, das 17h30 às 18h20 e 5ª feira das 18h20 às 19h10
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Clínica de Fisioterapia
A Clínica de Fisioterapia da Universidade Ibirapuera abrange as áreas cardiorrespiratória, ortopédica,
neurológica, pediátrica, traumatológica e hidroterapêutica. Para todas há locais específicos para o
tratamento com equipamentos completos.
Entre os tratamentos estão, como exemplo, termoterapia, eletroterapia e terapias individuais. Para a
hidroterapia, a Universidade oferece piscina terapêutica aquecida e coberta.
Por ser uma clínica de ensino e aprendizado, pode haver fila de espera. Para ser atendido, o paciente
deve comparecer à unidade com encaminhamento médico em que conste o diagnóstico da patologia. As
sessões duram, em média, uma hora.
Campus Chácara Flora
Localização: Térreo – Área Externa
Telefone: (11) 5694-7969
Horário de funcionamento e atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h.

SAJU – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
O Serviço de Assistência Jurídica (SAJU) é um órgão mantido pelo curso de Direito da Universidade
Ibirapuera com a finalidade de prestar serviços às comunidades carentes localizadas no entorno das
unidades da instituição, nas regiões de Moema, Santo Amaro, Parelheiros, Interlagos e Chácara Flora.
Estudantes do curso de Direito, devidamente orientados por professores e advogados-orientadores,
realizam a propositura e o acompanhamento de ações judiciais relacionadas à área cível, sobretudo
aquelas que envolvem questões de Direito de Família, como processos de investigação de paternidade,
divórcio e separação, pensão alimentícia, entre outras.
O SAJU serve como importante campo de aprendizado para os estudantes que, nos últimos semestres
do curso, já tomam contato real com práticas forenses que deverão assumir no exercício da advocacia.
Como a comunidade pode ter acesso ao SAJU?
Os interessados em receber assistência jurídica gratuita devem passar por uma espécie de triagem, na
qual é analisada a condição sócio-econômica do indivíduo, bem como são levantados todos os seus
dados cadastrais.
Os beneficiados pelo SAJU não devem possuir renda familiar superior a três salários mínimos e não
podem possuir imóveis ou outros bens valiosos registrados em seu nome.
Os interessados devem levar consigo toda documentação necessária relativa à ação que pretendem
iniciar, além dos documentos de identificação pessoal, indispensáveis ao processo de triagem, tais como:
RG, CPF, comprovante de renda e comprovante de endereço.
Campus Chácara Flora
Localização: Térreo – Área Externa
Telefone: 5694-7954
Horários: 3ª, das 9h às 13h / 5ª e 6ª, das 13h às 17h
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Clínica de Psicologia
As salas de atendimento são equipadas com mobiliário e materiais adequados aos serviços prestados.
Há salas apropriadas para o atendimento de crianças e espelho unidirecional para a observação dos
alunos.
São realizados atendimentos de diagnósticos, psicoterapias, dificuldades de aprendizagem, orientação
familiar e profissional. O acompanhamento psicológico é feito pelos alunos estagiários com orientação
dos professores supervisores.
Por ser uma clínica de ensino e aprendizado, para ser atendido, o paciente deve agendar uma consulta
(por telefone ou pessoalmente), passar pela triagem e aguardar o encaminhamento à modalidade de
assistência adequada. O tempo de espera varia de acordo com o número de vagas disponíveis.
Os atendimentos são realizados, geralmente, uma vez por semana. São atendidos pacientes a partir dos
três anos de idade.
Campus Chácara Flora
Localização: Térreo – Área Externa
Telefone: (11) 5694-7961
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 13h às 21h e aos sábados 8h às 13h.
Laboratório de Pedagogia

É o laboratório de Prática de Ensino com objetivo de exercício da interdisciplinaridade, vivências e
reflexões do processo de ensino aprendizagem. É aberto à comunidade durante as atividades
promovidas pelo curso
Campus Chácara Flora
Localização: 2º andar Bloco A
Telefone: (11) 5694-7900

TV IBIRAPUERA

O canal no You Tube leva o conhecimento acadêmico além dos limites da Universidade. Palestras, bate-papo com
professores e demais eventos fazem parte da programação.

Museu de Anatomia
Os interessados podem conhecer algumas peças, como fetos e ossos, utilizados para o ensino e a
pesquisa dos cursos na área da saúde. Grupos comuns, escolas e associações devem agendar horário,
porém, o local ficará aberto para receber pequenos grupos sem a necessidade do agendamento. Todas
as visitas são guiadas pela equipe técnica da instituição. A entrada é gratuita. Para agendar a visita,
basta entrar em contato pelo telefone (11) 5694-7900.

Estágio e Carreira
A Universidade Ibirapuera tem como objetivo, além de cumprir seu papel de formadora de pessoas e
profissionais qualificados, ajudá-los em seus propósitos. Uma parceria com o Nube Estágios oferece a
ferramenta Top Estágios. Assim, futuros profissionais de todas as áreas terão maior facilidade e agilidade
na consulta em tempo real das oportunidades de estágio.
Para conhecer, acesse: http://www.ibirapuera.br/oportunidades
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Dúvidas freqüentes
1) Onde devo requerer atestados, declarações, desistência ou trancamento de matrícula, transferência,
provas especiais?
Na Central de Atendimento ao Aluno
2) Qual o limite de faltas a que tenho direito?
O limite estabelecido é de 25% por disciplina
3) Se eu trancar a matrícula e quiser retornar, deverei prestar novo vestibular?
O aluno poderá retornar no ano seguinte e efetuar a matrícula nos dias indicados no calendário escolar, para sua
série. Excedendo a um ano, deverá procurar a Central de Atendimento.
4) Em quantas dps eu posso ficar e ainda assim ser aprovado?
Ficando em até três dps, você estará promovido.
6) Se eu não colar grau, serei considerado formado?
Não. O aluno que não participar da colação de grau oficial não será considerado formado e não poderá solicitar o
diploma.
7) Se eu não receber o boleto da mensalidade, como posso proceder para obtê-lo?
È preciso fazer solicitação na Central de Atendimento
8) Como proceder para mudar de turma, de período ou de curso?
A solicitação de mudança de turma e de período deve ser feita na Central de Atendimento. A transferência de curso
pode ser solicitada no ato da matrícula.
9) Se eu for aprovado por nota, mas reprovado por falta, estarei aprovado na disciplina?
Não. Você ficará retido.
10) Se eu não participar do ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes serei considerado
concluinte?
Não. Caso você seja convocado e não compareça ao exame, ficará em situação irregular não podendo colar grau,
solicitar certificado de conclusão do curso e diploma
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