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MANUAL | PRIMEIRO PASSOS NA SÃO JUDAS - CAMPUS UNIMONTE 

A Unimonte, uma das melhores instituições de ensino superior do país, agora é São Judas, e agrega 

a qualidade de uma das 3 melhores instituições de ensino privadas do estado de São Paulo, segundo 

o MEC. Um grande passo para você viver cada vez mais experiências e ter um futuro sem limites. 

 

Seja bem-vindo(a) à São Judas - Campus Unimonte. Para sua comodidade, compilamos informações 

importantes para sua familiarização com a vida universitária na São Judas. Assim, você pode 

aproveitar este novo momento desde os primeiros passos! 

 

Acesse este conteúdo também pelo link  unimonte.br/primeirospassos 

 

> Início das Aulas  

As aulas do 1º semestre terão início em 13 de agosto para calouros, e 14 de agosto para veteranos. 

A entrada no período da manhã ocorre, regularmente, às 07h50, e no período noturno às 19h10. 

Consulte sempre o horário de aulas confirmadas em seu Sol Aluno para verificar suas aulas do dia. 
 

 

> SOL Aluno  

O Sistema On-Line do Aluno, chamado de SOL Aluno, é a principal plataforma do seu dia a dia 

acadêmico, e financeiro. Nele, você pode consultar suas notas, calendário acadêmico, principais 

avisos da secretaria e também da Instituição. Na aba “Vida Acadêmica” estão disponíveis 

informações relacionadas ao seu curso, desempenho e plano de ensino. Na aba “Educação a 

Distância” você encontrará informações sobre os processos da disciplina híbrida. Já em “Serviços ao 

Aluno”, você pode solicitar ou acompanhar pedidos diversos. O acesso pode ser feito diretamente 

pelo link unimonte.br/sol. Para entrar no sistema, utilize seu RA (registro de matrícula) e a senha 

(que por padrão é sua data de nascimento (no formato ddmmaaaa). 

> Guia do Aluno  

No Guia do Aluno, você encontrará todas as informações necessárias para a sua rotina na São Judas 

- Campus Unimonte e também poderá tirar dúvidas acadêmicas, que podem surgir ao longo do 

semestre. O acesso pode ser feito pelo link  unimonte.br/guiadoaluno. 

http://www.unimonte.br/primeirospassos
http://unimonte.br/sol
http://unimonte.br/downloads/guiadoaluno.pdf
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> Cartão de Identificação 

Todas as entradas da São Judas – Campus Unimonte contam com catracas de controle de acesso. 

Para entrar e sair da Instituição é necessário estar com o Cartão de Identificação em mãos. 

Para novos alunos, se faz necessário somente uma solicitação no seu portal (SOL Aluno). Faça o 

seguinte caminho de links: Serviços ao Aluno > Solicitações on-line > Identidade Acadêmica 

Na descrição do protocolo, coloque “Solicitação de Cartão de Identificação”.  É necessário 

realizar o upload de uma foto onde seu rosto esteja de frente, e completamente visível. 

A primeira via do cartão de identificação é gratuita. 

Em caso de perda, ou roubo, o aluno deverá solicitar a 2ª via, que possui custo de R$15,00. Para 

solicitá-la, em seu Sol Aluno, faça o seguinte caminho: Serviços ao Aluno > Solicitações on-line > 

Identidade Acadêmica 2ª Via 

 

> Disciplinas Híbridas (Semipresencial) 

A Educação semipresencial (híbrida) proporciona a oportunidade ao aluno de gerenciar sua própria 

aprendizagem com o apoio presencial e online dos professores da área. Com o objetivo de 

modernizar o processo de ensino e aprendizagem, bem como, proporcionar maior flexibilidade para 

o aluno concluir os seus estudos, semestralmente são ofertadas disciplinas na modalidade 

semipresencial. 

 

Com um modelo de aprendizagem significativo, o aluno poderá consultar os conteúdos online e com 

o apoio dos professores presenciais e virtual, e assim, terá um maior desempenho e 

desenvolvimento. 

 

A metodologia ativa, adotada para o nosso ensino semipresencial, baseia-se em atividades de 

interação, cooperação e prática, por meio de diversificados recursos, ferramentas e objetos 

aprendizagem. 

 

Importante: Os encontros serão quinzenais para os cursos presenciais, e de 2 a 3 vezes na semana 

para cursos na modalidade 3.0, podendo ocorrer alterações devido a feriados ou atividades da 

Instituição.  

 

Saiba mais em unimonte.br/disciplinashibridas 
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> ADAPTI:  

Atualmente temos 2 modalidades de Adapti: ingressantes e concluintes:  

Adapti Ingressante:  O programa de Nivelamento opcional tem por finalidade desenvolver as 

habilidades básicas de raciocínio lógico (Matemática), e de interpretação de texto (Língua 

Portuguesa), bem como reciclar habilidades e conceitos do Ensino Médio, como Biologia, Física, 

Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, distribuídas conforme o curso escolhido pelo 

aluno, cujos conhecimentos são indispensáveis para seu bom aproveitamento acadêmico. O Adapti 

vale um pacote de horas complementares, conforme o seu currículo. 

Adapti Concluinte: O Adapti Concluinte, por meio das Trilhas do Conhecimento, tem como objetivo 

auxiliar você, estudante, a relembrar os conteúdos da sua trajetória acadêmica, contribuindo para 

uma formação profissional de sucesso. Todo aluno matriculado, em pelo menos uma disciplina, dos 

dois últimos módulos do curso, deverá realizar o programa. O ADAPTI CONCLUINTE é uma atividade 

complementar obrigatória, indispensável para a conclusão do curso.  

O ADAPTI Concluinte é ofertado exclusivamente na modalidade ensino à distância e não tem custo 

para o aluno. Caso o aluno não realize ou não conclua a atividade no semestre letivo, tornando-se 

inabilitado, deverá realizá-lo no semestre seguinte, arcando com o valor de R$ 90,00. 

 

Importante:  A São Judas - Campus Unimonte poderá modificar as datas caso necessário. 
 

 

> Financiamentos: mais facilidade para pagar as mensalidades  

Você sabia que a São Judas - Campus Unimonte possui opções de crédito estudantil direcionadas 

para pessoas que querem pagar as mensalidades sem arriscar o sonho de concluir a faculdade? Na 

São Judas - Campus Unimonte você conta com as seguintes opções: 

 

FIES: O Fies é um programa do Governo Federal, e possui um modelo de financiamento estudantil 

moderno, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem 

mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. 

 

Programa Juro Zero: Financie seu curso com Juro Zero, e pague metade do valor das mensalidades 

enquanto estuda, e a outra metade só depois que se formar. Ah, e os juros são por nossa conta! Nós 

bancamos este custo para você. 

 

Saiba mais em unimonte.br/financiamentos 

http://unimonte.br/financiamentos
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Bradesco Juros Zero: Em parceria com o Bradesco, os alunos da São Judas - Campus Unimonte 

poderá financiar o curso, pagando metade do valor enquanto estuda, e a outra metade após 

formado, totalmente sem juros, pois nós bancamos os juros para você. Para esta modalidade, é 

necessário ser correntista do banco Bradesco.  
 

 

> Acesso Wi-fi (internet sem fio)  

 

Você pode acessar a internet do seu notebook, smartphone ou tablet por toda a São Judas - 

Campus Unimonte. Navegue à vontade. Ao procurar os sinais de wi-fi, vários pontos serão exibidos. 

Nos locais de convivência e pátios do térreo, a rede “Wifi Mundial” pode ser usada, sendo 

necessário se cadastrar de maneira simples no seu primeiro uso. Já nos demais blocos e andares 

do campus, temos as redes nomeadas como São_Judas_Wifi. Escolha o que estiver com nível de 

sinal mais forte, conecte-se e acesse o navegador. 

  

Na página, aparecerão os campos de login e senha. Você deve digitar o seu RA (registro de 

matrícula) e a mesma senha que utiliza para acessar o SOL Aluno. Como padrão, a senha é sua data 

de nascimento (ddmmaaaa). Mas atenção: você só pode fazer login de apenas um dispositivo com 

a mesma senha, ao mesmo tempo. Ou seja, se efetuou o login através do 

seu smartphone não conseguirá acesso do seu notebook. Apenas depois de efetuar logoff no 

primeiro dispositivo. 
 

 

> Laboratórios de Informática de Uso Livre  

 

Precisa encaminhar um e-mail urgente e está sem PC? Calma! 

A São Judas – Campus Unimonte disponibiliza para você 1 laboratório de informática para uso livre: 

Laboratório Bloco B3 (sala 001, em frente à biblioteca): das 07h às 22h30. 

Você pode também consultar o painel de laboratórios, que mostra quais estão sem aulas e livres 

para uso. O painel fica ao lado do posto de atendimento do Núcleo de Suporte a Informática, no 

patio do bloco B12, em frente à entrada para os estúdios de comunicação. 

*Ambientes sujeitos a alterações de horário e local em necessidades excepcionais, sem aviso prévio. 
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> Totens de Autoatendimento  

Sabe aqueles totens instalados na entrada do campus pela Rua Comendador Martins, e Julio de 

Mesquita? Eles são os Totens de Autoatendimento, equipamentos disponibilizados para facilitar 

sua vida quando você tem necessidade de consultar ou realizar algum serviço ligado à sua rotina 

acadêmica. Lá você tem acesso ao sistema SOL Aluno, onde pode realizar com rapidez e praticidade 

diversas solicitações como: declaração de matrícula, requerimentos variados, consulta de notas e 

faltas, impressões do material disponibilizado pelo professor*, entre outras solicitações. 

*As impressões só ocorrerão se o aluno possuir crédito em seu registro de matrícula. 

 

> Impressão com Preços Acessíveis 

Caso você precise imprimir trabalhos, ou arquivos pessoais, pode contar com os nossos totens de 

autoatendimento! Com preços super baixos (R$0,15 por folha), você consegue fazer as suas 

impressões de forma autônoma, e sem esforço. Aqui estão as instruções básicas para a utilização 

das impressoras:  

 

CÓPIAS IMPRESSÕES DIGITALIZAÇÕES 
1. Levante a tampa do equipamento 
e coloque o documento com a face 
voltada para baixo   

1. Você pode enviar seu arquivo de 
todos os laboratórios de informática 
da São Judas – Campus Unimonte, e 
também dos totens de 
autoatendimento, selecionando a 
seguinte impressora 
‘SafePrint_VLM_ALUNO’ 

1. Levante a tampa do equipamento 
e coloque o documento que deseja 
digitalizar com a face voltada para 
baixo 

2. Faça o login na tela de acesso a 
partir da digitação de seu RA e 
senha, ou passe seu cartão de 
identificação no leitor à esquerda do 
equipamento 

2. Faça o login na tela de acesso a 
partir da digitação de seu RA e 
senha, ou passe seu cartão de 
identificação no leitor à esquerda do 
equipamento 

2. Faça o login na tela de acesso a 
partir da digitação de seu RA e 
senha, ou passe seu cartão de 
identificação no leitor à esquerda do 
equipamento   

3. No menu principal da tela, 
escolha o ícone ‘CÓPIA’ 

3. Selecione o(s) documento(s) que 
deseja imprimir. 

3. Escolha no menu do equipamento 
a opção ‘SCANNER’ 

4. Altere as configurações que 
desejar, como número de cópias e 
tonalidade, e clique em ‘INICIAR’ 
para fazer a impressão. 

4. Altere as configurações que 
desejar, e clique no botão de 
liberação da impressão. 

4. Clique no sinal de + na parte 
superior do menu, escolha a opção 
‘E-mail’ e digitalize o seu endereço. 
Em seguida, clique em ‘INICIAR’ para 
liberar a digitalização. 

 
Adquira créditos para impressão na cantina da entrada principal. 

Para mandar seus trabalhos para impressão, acesse o SOL Aluno > Menu > Serviços > Créditos para 

Impressão.  
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Saiba mais em: https://www.selbetti.info 

 

> Bicicletários  

Vem de bicicleta? Contamos com 2 bicicletários internos na São Judas – Campus Unimonte e um 

paraciclo na Avenida Rangel Pestana. Estão situados nos locais abaixo descritos: 

 

Bicicletário 1: à direita da entrada da Rua Comendador Martins, 52; 

Bicicletário 2: na escadaria de acesso ao Bloco Central, ao lado direito da Cantina. 

Paraciclo: Localizado em frente a Instituição na Avenida Rangel Pestana, 99. 

 

A São Judas - Campus Unimonte não se responsabiliza por roubo, furto ou dano de bicicletas, peças 

e/ou acessórios, dentro ou fora do bicicletário, incluindo acessórios como assento de gel, garrafinha, 

suportes, bagageiros, campainha e lanterna, refletivo tipo “olho-de-gato”, entre outros 

equipamentos.  

 

Para usufruir do bicicletário, todo usuário deverá assinar um Termo de Ciência junto à Portaria da 

São Judas - Campus Unimonte. Não é possível escolher em qual dos bicicletários a sua bicicleta 

poderá ser guardada, uma vez que a divisão é feita por ordem de chegada. 

 
 

> Cartão de Transporte  

Linhas municipais: para solicitar cadastro ou recadastro do seu Cartão Transporte, antes de tudo 

você deve acessar o sistema SOL Aluno (unimonte.br/sol) e realizar a solicitação da Declaração de 

Matrícula. 

 

Como? No sistema SOL Aluno, faça o seguinte caminho de links:  Serviços ao Aluno > Solicitações 

on-line > Declarações de Matrícula. 

 

Dirija-se a uma das lojas de atendimento da Viação Piracicabana com os documentos a seguir: Cópia 

do RG/CPF ou certidão de nascimento; cópia do comprovante de endereço atualizado (últimos 6 

meses), em nome do estudante ou de seus pais ou responsáveis; declaração da faculdade 

informando que o aluno está matriculado no corrente ano letivo, com horários e dias da semana 

(citada acima). 

https://www.selbetti.info/
http://unimonte.br/sol
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Linhas Intermunicipais: acesse o sistema SOL Aluno (unimonte.br/sol) e faça o seguinte 

caminho de links:  Serviços ao Aluno > Solicitações on-line > Passe Escolar EMTU. 
 

 

> Áreas de Convivência 

As áreas de convivência da São Judas – Campus Unimonte foram feitas para os alunos ocuparem e 

criarem um espaço de interação e troca entre eles. Com sofás, wi-fi gratuito e totens de 

carregamento de celular, os pátios são lugares de verdadeiro convívio para que o aluno se sinta à 

vontade dentro de seu ambiente de estudo. 

 

> Lousas pelo Pátio 

Seja para expor trabalhos acadêmicos, convidar para eventos ou para mostrar a criatividade, as 

lousas espalhadas pelos pátios da São Judas – Campus Unimonte existem para que os alunos possam 

botar suas habilidades em prática. Sempre abastecida com muito giz, elas ficam nos pontos 

principais da instituição, como os corredores de grande circulação, e pátios abertos. 

 

> Carregadores de Celular 

Dentro de suas áreas de convivência, a São Judas – Campus Unimonte disponibiliza totens de 

carregamento de celular, com entradas USB e tomadas. Assim, os alunos podem ficar 

despreocupados com a bateria de seus celulares enquanto estão em seu intervalo de aula, ou antes 

dela começar. Eles estão espalhados por diversos pontos, para que você fique sempre conectado. 

Estão disponíveis os conectores nos padrões A e B. 

 

> Posto de Atendimento Itau 

Precisa resolver seus problemas bancários sem sair da faculdade? Sem problemas! Aqui na São 

Judas - Campus Unimonte, temos um Posto de Atendimento Bancário Itaú, que funciona de segunda 

a sexta, das 13h às 15h, e das 15h30 às 19h para atendimentos pessoais. Das 7h às 22h é possível 

http://unimonte.br/sol
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utilizar o caixa eletrônico que fica dentro do PAB, e sacar dinheiro com o seu cartão de débito de 

qualquer banco. Prático, não? 

 

> Totem para Pagamento de Contas 

Além do posto de atendimento do Itau, a São Judas – Campus Unimonte também oferece um totem 

para pagamento de contas disponível para você das 7h às 23h. Com sua conta impressa e seu cartão 

na mão, dirija-se ao totem localizado na entrada principal e realize o pagamento de forma mais 

rápida e sem filas. E o melhor: são aceitos contas e cartões de qualquer banco. 
 

> Sala dos Professores e Apoio à Coordenação  

Precisa falar com um professor ou o coordenador do seu curso? 

Você vai encontrá-los no terceiro e quarto andar do Bloco Central, onde ficam as salas dos 

professores e a sala da coordenação. Verifique com os assistentes destes ambientes os horários em 

que eles estarão na São Judas - Campus Unimonte para atendê-lo. Na Sala de Apoio à Coordenação 

também é possível tirar dúvidas sobre estágios, e intercâmbio! 

 

 Sala de Apoio à Coordenação: sala 302 – Bloco Central. 

o Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30. 

 

 Sala dos Professores: 4º andar – Bloco Central. 

o Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 23h | Sábado: das 7h30 às 13h45. 

 
 

> Cantinas  

A São Judas - Campus Unimonte conta com o serviço de três cantinas, uma no Bloco Central, outra 

ao lado do Bloco B5, e mais uma próxima a entrada da Júlio Mesquita São comercializados lanches, 

salgados e almoços (consultar cardápio e horário na cantina). O horário de funcionamento é das 

7h30 às 22 horas. 
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> Biblioteca 

A São Judas - Campus Unimonte possui uma grande biblioteca, localizada no bloco B6. São mais de 

25 mil títulos para você escolher, entre grandes obras da literatura mundial, livros didáticos, e 

periódicos. Além do acerco, a biblioteca possui salas de estudo em grupo, e mesas de estudo 

individual. 

 

> Documentos Oficiais 

 

Principal repositório de arquivos da instituição. Lá, você vai encontrar toda a documentação que 

precisa, para poder viver a sua vida acadêmica ao máximo: regimento interno, manuais, templates 

para trabalhos, e muito mais. Acesse: unimonte.br > A Instituição > Documentos Oficiais 

 

> Minha Biblioteca Digital  

 

Além dos títulos à disposição em nossa biblioteca física, é possível também acessar mais de 7 mil 

livros em nossa biblioteca digital. Este recurso é acessado através do SOL Aluno e 

permite aos usuários realizar consultas a qualquer momento, de qualquer lugar - sem restrição de 

quantidade ou disponibilidade – a todo o acervo disponível pelas editoras participantes. 

 

> HSM Experience 

A maior plataforma do mundo com conteúdos de gestão e inovação. São milhares de horas de 
vídeos, e centenas de textos, dos maiores nomes nacionais e internacionais, referências nos 
principais assuntos relativos à gestão e inovação. 
O acesso é gratuito a todos os alunos do Grupo Ânima, no seguinte caminho no Sol Aluno > Menu > 
Ferramentas de Estudo > Aplicativos Hsm Experience 

 

> Ulife 

O Ulife é um grande portal para turbinar a sua carreira. Lá, você vai encontrar dicas valiosas de como 
se colocar no mercado de trabalho, como montar seu currículo, se portar em uma entrevista, e ainda 
receber vagas semelhantes ao seu perfil. Para acessar, é simples: Sol Aluno > Menu > Carreira > Ulife 
 

https://aplicativos.unimonte.br/sistemas/diversos/documentacaoacademica/
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> Desconto no Centro Médico Veterinário  

 

Todos os alunos São Judas - Campus Unimonte possuem 30% de desconto nas consultas e cirurgias 

em nosso  Centro Médico Veterinário. Para utilizar seu benefício, agende uma consulta no CMV e 

leve seu cartão de identificação na data marcada. O telefone é (13) 3228- 2121 e o endereço é Rua 

Júlio de Mesquita, 210, Vila Mathias. Para saber mais, acesse a página no Facebook. 

> Desconto no Beauty Spa 

A gente te dá aquele apoio para cuidar do seu bem-estar, e visual: todos os alunos da São Judas – 

Campus Unimonte, têm 15% de desconto em nosso Beauty Spa! 

O Beauty Spa é um salão-spa escola, utilizado também pelo curso de Estética e Cosmética.  

Conta com profissionais qualificados, e equipamentos de ponta, para oferecer os mais modernos 

tratamentos na área de estética, beleza e bem-estar, com preços acessíveis. Fica localizado no bloco 

B8, e funciona de terça a sábado, nos seguintes horários: terça e sexta-feira: das 10h às 19h | quarta 

e quinta-feira: das 12h às 19h | sábado: das 9h às 17h. 

Para agendamento e dúvidas, entre em contato: 

 Presencialmente, no térreo do bloco B8 

 Pelo telefone: (13) 3228-2046 

 Pelo whatsapp: (13) 99129-1641 

 Pela página no Facebook: facebook.com/unimontebeautyspa  

 

 

> Avaliação Institucional  

 

Gostamos de ouvir os nossos alunos, por isso, em todos os semestres, realizamos uma Avaliação 

Institucional, a #FalaSãoJudas onde vários quesitos são avaliados. O preenchimento é feito on-line, 

e é totalmente anônimo, através do SOL Aluno no período a ser informado, e as respostas obtidas 

são transformadas em ações de melhoria para os próximos semestres. A equipe responsável pela 

organização da Avaliação Institucional é a CPA – Comissão Própria de Avaliação. 

 

> Achados e Perdidos  

Todo e qualquer material encontrado nas salas de aula ou em outros pontos da São Judas - Campus 

Unimonte serão recolhidos, guardados e permanecerão à disposição durante 30 dias a contar do 

https://www.facebook.com/UnimonteCMV/
https://www.facebook.com/UnimonteCMV/
https://www.facebook.com/unimontebeautyspa
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dia em que foram encontrados, na Inspetoria (em frente ao bloco B12). Caso não sejam retirados 

dentro desse prazo serão encaminhados para doação e, no caso de documentos públicos, para a 

agência dos Correios. Vale lembrar que a São Judas - Campus Unimonte não se responsabiliza pelos 

objetos ou valores pessoais deixados em salas de aula ou demais dependências. É responsabilidade 

do aluno zelar pelos seus pertences pessoais. Com o intuito de preservar a segurança do aluno, não 

são fornecidas informações sobre os pertences por telefone. Para mais informações, contatar o 

Departamento de Infraestrutura por meio dos Inspetores de alunos.  

> Simulado e Plano de Abandono 

Em casos de emergência, é necessário conhecer o Plano de Abandono da instituição. Nele, você fica 

sabendo todas as rotas de fuga e como agir quando um acidente ou incidente acontece. 

Saiba mais em: unimonte.br/planodeabandono 

 

Pensando na segurança de todos os que frequentam o nosso campus diariamente, é organizado um 

Simulado de Abandono de Área, onde todos aprendem como evacuar o prédio em segurança, em 

caso de algum acidente, como um incêndio, por exemplo.  

Nosso simulado acontece de 1 a 2 vezes ao ano, e para que pareça uma situação real, o dia não é 

divulgado. Então, ao ouvir o alarme de incêndio, siga as orientações indicadas por nossos 

brigadistas, que estarão devidamente identificados com um boné vermelho, além dos professores 

e representantes de sala. 

 

> Site 

Quer ficar bem informado de tudo o que acontece na São Judas – Campus Unimonte? Então 
acesse com frequência o nosso site, e acompanhe principalmente as seções “Acontece na 
Unimonte”, e “Eventos! Além disso, através do rodapé, você consegue acessar todos os nossos 
conteúdos disponíveis, como Sol Aluno, Webmail, Documentos Oficiais, e muito mais. Acesse 
unimonte.br 
 

 
> E-mail e SMS 

Nossa principal ferramenta de comunicação com você são os e-mails e mensagens SMS. Através 
deles, você receberá comunicados, informativos, e mensagens periódicas sobre as aulas, e vida 
acadêmica. Mantenha seus dados atualizados no Sol Aluno, para não perder nossa programação! 
 
 

file:///C:/Users/thain/Documents/Unimonte/unimonte.br/planodeabandono
http://unimonte.br/
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> Redes Sociais  

Curte ficar conectado o tempo todo nas redes sociais? Então aproveite e siga a São Judas - Campus 

Unimonte nas redes. Assim você ficará por dentro de tudo o que acontece no campus, de forma 

instantânea! 

 

 Facebook: unimonte.br/facebook 

 Twitter:  unimonte.br/twitter 

 Youtube: unimonte.br/youtube 

 Instagram: unimonte.br/instagram 

 LinkedIn:  unimonte.br/linkedin 

 

 

> Informações Gerais  

É proibida a permanência de alunos nas escadas de emergência. Utilize o local apenas para a rota 

de fuga. Não é permitido retirar mesas e cadeiras das salas de aulas. Caso necessite,  

solicite a presença de um inspetor de alunos. É proibida a permanência de acompanhantes em salas 

de aula e nas dependências reservadas aos alunos. É proibido comer e/ou beber em auditórios, 

laboratórios e estúdios. 

 

http://unimonte.br/facebook
http://unimonte.br/twitter
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