MANUAL DO ALUNO
INSTITUTO DE IDIOMAS E CULTURA UNISUL 2018/2
Início das aulas: 21 de Agosto de 2018.
IMPORTANTE
1) Todos os feriados de 2018/2 estarão informados no site da Unisul, em MINHA
UNISUL/ESTUDANTE/MINHAS AULAS/CALENDÁRIO ACADÊMICO.
2) Havendo necessidade de ausência do professor, o aluno será comunicado sobre a reposição
das aulas.
3) Informe ao seu professor o seu e-mail e o seu telefone no primeiro dia de aula. Dessa
forma, você será avisado caso haja o cancelamento de alguma aula.
4) As avaliações formais (provas) acontecerão duas vezes no semestre (meio e fim).
5) Para a aprovação no curso, você precisa ter 75% de frequência e nota = ou > que 7,0.
6) Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação sobre o curso, entre em contato conosco por email ou pelos telefones disponíveis nesse manual.
7) Você poderá adquirir o material didático utilizado no Instituto de idiomas em sites de
livrarias de todo o país ou na Livraria Catarinense na Rua Altamiro Guimarães.
8) Os cursos de idiomas são semestrais e de um semestre para o outro, ou seja, de um nível
para o outro, pode haver alteração de horário e/ou mudança de professor.

PAGAMENTO
Vencimentos
O vencimento da primeira parcela será no dia 10 de Setembro de 2018 e as demais deverão
ser pagas até o dia 10 de cada mês (Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro).

Os boletos estarão disponíveis no site da Unisul. O endereço de acesso é MINHA
UNISUL/ESTUDANTE/MEU ACADÊMICO – FINANCEIRO/MEU FINANCEIRO/IMPRIMA
SEU BOLETO. Após vencimento você deve conversar com o pessoal do Instituto e solicitar
um novo boleto.
DESISTÊNCIA
Para efetivar a desistência do curso você deve se dirigir ao SAIAC e formalizar sua
solicitação. Dessa forma, você ficará desonerado das demais parcelas.
Para requerer a sua desistência, você precisa estar adimplente até a data da
solicitação.
A desistência incidirá multa de 10% sobre o valor total remanescente do valor do
contrato.

CONTATO
CONTATO COORDENAÇÃO E SECRETARIA
Nome

E-mail

Carla Borba

carla.borba@unisul.br

Gabriel Heleno

instituto.idiomas@unisul.br

CERTIFICADO
O aluno deverá solicitar o certificado no SAIAC através de um protocolo de retirada de
documentos ou através de um protocolo online.
DÚVIDAS
(48) 3621-3323

ATENDIMENTO: SEG – SEX: 13:30 ÀS 17:30

