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NOSSA HISTÓRIA

Fundada há mais de três décadas por Apparecido dos Santos, o Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC 

tem seu perfil caracterizado pela perseverança em proporcionar educação com altos padrões de qualidade. Temos evoluído continuamente, 

movidos pela nossa determinação e força de trabalho, mas, sobretudo, pela visão de que é possível uma instituição privada proporcionar 

excelência em educação superior no Brasil.

Cada uma de nossas metas acadêmicas se realiza pelas atividades de pessoas competentes, envolvidas com princípios éticos e focadas em 

preparar os alunos para enfrentarem os desafios de suas futuras carreiras profissionais. Com trabalho árduo, mas compensador, a instituição 

se orienta pelo compromisso com os alunos e com a sociedade brasileira, pois a educação com qualidade é a pedra fundamental para que o 

país tenha sucesso em um mundo de competição globalizada.

"...PASSEI A VIDA PLANTANDO SONHOS. ESCOLHI A SAÚDE E A EDUCAÇÃO COMO MINHAS 

TRINCHEIRAS DE LUTA. NA CAPITAL DO PAÍS, FUNDEI O UNICEPLAC, A QUEM DEDIQUEI TODAS AS 

MINHAS ENERGIAS E TODOS MEUS SONHOS, PARA QUE OUTROS TAMBÉM PUDESSEM SONHAR..."

(Apparecido dos Santos)
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Sede:
SIGA Área Especial para indústria nº 02
Setor Leste, Gama-DF
CEP: 72445-020
Telefone: (3035-3900)

Bloco E/F
Térreo - Clínica integrada de Odontologia
1º e 2º andar - Salas de aula
3º  andar - CPA , Direção geral e Salas de aula
4º andar - salas de aula

Clínica Veterinária

Biblioteca

Bloco A
Térreo 
Central de Atendimento ao Discente CAD (Alunos já matriculados)
Central de Relacionamento com o aluno - CRA - (Central de Matrículas)
1° Andar - Reitoria e Salas de aula
2° Andar - Coordenações de cursos e salas de aula

Bloco B
Térreo - Laboratórios
1º,2º e 3º andar - Salas de aula

Bloco C
Térreo - Laboratórios, Núcleo de Apoio Discente,
Ouvidoria, Secretaria do curso de Medicina,
Supervisão do campus.

Bloco D
Anatomia Humana

1º andar - Salas de aula
2º andar - Centro de simulação - Salas de tutorial 
3º andar - Centro de simulação - Consultórios médicos
4º andar - Coordenação iniciação cientifica e extensão,
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), Acessibilidade (NApA).



Aqui você entrega documentos pendentes e faz diversas solicitações acadêmicas via 

requerimento. Olha só o que você pode solicitar:

Declarações Diversas

É possível solicitar declarações específicas como:

Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado, Provável Conclusão, Frequência, Processo de 

Diploma, entre outras.

Declaração de Passe Estudantil

Declaração solicitada pelo órgão competente para emissão do Passe Livre Estudantil.

Histórico Escolar

Você poderá emitir o documento assinado de forma digital diretamente no portal do 

aluno através do “Solicitaê”, caso haja necessidade da assinatura da secretária 

acadêmica, poderá ser solicitado no CAD.

Horas Complementares

Nesse link você tem acesso a todo o processo de entrega e validação das horas 

complementares: https://uniceplac.edu.br/post/entrega-de-atividades-complementares

CAD – CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO DISCENTE

Bloco A - Térreo | Tel (61) 3035-3911 | central.aluno@uniceplac.edu.br



Mudança de Turno

Ao final de cada período letivo, nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, 

é possível o aluno solicitar a transferência de turno.

As solicitações fora de prazo serão analisadas pela Secretaria Acadêmica, somente 

em caso de existência de vaga remanescente.

Transferência Interna

É a alternativa para quem repensa a escolha do curso e deverá ser solicitada via 

requerimento.

As solicitações serão analisadas pela secretaria acadêmica e autorizadas caso 

haja existência de vaga no curso pretendido.

Programas de Disciplinas Cursadas

É o conteúdo programático das disciplinas cursadas na Graduação. Normalmente é 

utilizado para dispensa de disciplinas a serem cursadas em outras Instituições de 

Ensino Superior.

A solicitação deverá ser feita via requerimento na Central de Atendimento ao 

Discente e o prazo para retirada será de 15 dias úteis.



Reabertura de Matrícula/Reingresso

 A Solicitação de Reabertura/Reingresso é destinada aos alunos do UNICEPLAC 

que estejam em situação de matrícula inativa ou trancada no curso de 

graduação e que desejam retomar os seus estudos.

Deverá ser solicitada na Central de atendimento ao Discente respeitando o 

prazo estipulado pela secretaria acadêmica.

Regime Especial de Aprendizagem

O Regime Especial de Aprendizagem é a dispensa da presença do aluno em 

sala de aula e a aplicação de um plano de atividades em sua substituição.

É concedido, na forma da lei,  em razão de:

•  Licença para Gestante (amparada pela Lei nº 6.202, de 17/4/75), à discente 

em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação e durante 3 (três) 

meses;

•  Licença Especial para tratamento de saúde (amparada pelo Decreto-Lei nº 

1.044, de 22/10/69)

O aluno deverá solicitar na Central de Atendimento ao Discente, mediante 

entrega dos documentos comprobatórios.



Colação de Grau Extraordinária 

A Colação Extraordinária é realizada quando o formando necessita, em caráter

excepcional, colar grau fora das datas oficiais. 

É realizada somente em casos específicos e com justificativa comprovada

Emissão de Registro de Diploma

Após a colação de grau o diploma será expedido no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Para isso é necessário a 

atualização dos seguintes documentos:

- RG;

- CPF;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Título de Eleitor;

- Comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral (emitida pelo site TRE)

- Documento militar 

- Certificado do Ensino Médio;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

O prazo para emissão do diploma é de 60 dias e você será informado por e-mail, fique atento!



Aqui você obtém informações sobre como ingressar na instituição e todo processo relacionado a matrícula:

- Processo Seletivo;

- Valores de Cursos;

- Formas de ingresso;

- Informações sobre matriz curricular;

- Duração dos cursos;

- Transferência externa;

- Matrícula;

- Entre outros.

- Fazer acordos de Pagamentos;

- Negociações;

- Liquidação de multas referentes a Biblioteca;

Além de auxiliar você com diversas informações pertinentes ao pagamento de mensalidades e demais assuntos financeiros.

FINANCEIRO

Bloco A - Térreo | Tel (61) 3035-3929 (61) 3035-1814 | atendimento.financeiro@uniceplac.edu.br

CRA - CENTRAL DE RELACIONAMENTO
COM O ALUNO

Bloco A - Térreo | Tel (61) 3035-3932 | cra@uniceplac.edu.br



POSSO – É o Parcelamento próprio do UNICEPLAC. Este benefício está disponível para calouros de todos os cursos (exceto Medicina).

Consulte as condições e mais informações no regulamento do programa em https://www.uniceplac.edu.br/pagina/parcelamento.

ProUni - É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais ou 

parciais (50%) para instituições privadas de Ensino Superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica aos 

estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Confira todos os detalhes no site http://prouniportal.mec.gov.br.

FIES -  O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores presenciais.  Se você é beneficiado pelo FIES, deve ficar atento ao aditamento de renovação semestral.

Confira mais informações através do endereço http://sisfiesportal.mec.gov.br/.

Convênios – Descontos oferecidos através de parcerias firmadas em contrato com escolas, empresas privadas e sindicatos. 

E se você é beneficiado por algum desses convênios, deve ficar atento ao prazo e processo de renovação semestral.

SETOR DE BENEFÍCIOS

Bloco A - Térreo | Tel (61) 3035-1815 | fies.prouni@uniceplac.edu.br



Atualmente a biblioteca atende a docentes e discentes, assim como todo corpo técnico-administrativo da IES com o objetivo de 

promover um ambiente harmonioso e de prestação de serviços de qualidade, dando o suporte necessário para o 

desenvolvimento do ensino e pesquisa, buscando sempre a inovação.

BIBLIOTECA

Bloco D - Térreo |  Tel (61) 3035-3905 (61) 3035-3908 | biblioteca@uniceplac.edu.br

Balcão de atendimento normal:
Segunda a Sexta de 7h30 às 22h20
Sábado de 7h30 às 13h30

Salão e Cabines de Estudo:
Segunda a Sexta de 7h30 às 21h45
Sábado de 7h30 às 13h30

Balcão de atendimento na 
pandemia:

Segunda a Sexta de 7h30 às 21h
Sábado de 7h30 às 13h20



- Não consumir alimentos dentro da biblioteca  (cabines de estudo em

grupo, salão de leitura e balcão de atendimento);

- Ao conversar, moderar o tom de voz;

- Utilizar fone de ouvido para vídeo-aulas;

- Permanecer com o aparelho celular no modo silencioso;

- Cuidar para não danificar o mobiliário;

- Não sujar o ambiente;

- Respeitar os colaboradores e demais presentes no espaço.

Regulamento

Veja o Regulamento na íntegra    

https://uniceplac.com.br/storage/Biblioteca

Infraestrutura e Acervo Geral

Acesse informações gerais do acervo e

 infraestrutura da Biblioteca

https://uniceplac.com.br/storage/Biblioteca



A Coordenação de Educação a Distância é um espaço especifico para a gestão do ambiente virtual de aprendizagem – AVA e das 

disciplinas EAD, que são ministradas utilizando o Moodle. No CEAD você poderá esclarecer todas as suas dúvidas com relação a nossa 

plataforma online. Nossos profissionais estão a disposição para auxiliá-lo em quaisquer dificuldades que possam surgir durante a 

realização do processo de ensino-aprendizagem a distância.

CEAD - COORDENAÇÃO DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Bloco E - 4° andar  | Tel (61) 3035-3938 | cead@uniceplac.edu.br

Bem-vindos

Ambientação e
apresentação
da plataforma 

Assista
aos vídeos:O Moodle é um moderno Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, para as Disciplinas EAD e de apoio ao Ensino 
Presencial. Ofertando espaços para disponibilização de 
materiais para todos os alunos da nossa instituição. 
Ele pode ser acessado tanto de computadores/notebook, 
quanto de dispositivos móveis, provendo a flexibilidade de 
acesso necessária no contexto atual. Pode ser acessado 
pelo portal do aluno ou pelo link:

ACESSE O MOODLE AQUI

https://youtu.be/HUiFq98RRTA
https://youtu.be/iVJoAHm6SHI
https://virtual.uniceplac.edu.br/ambiente-virtual/


COORDENAÇÕES DE CURSOS

Administração / Gestão de Recursos Humanos |  (61) 3035-3954

Coordenador(a) Profª Marcel Stanlei Monteiro - marcel.monteiro@uniceplac.edu.br

Ciências contábeis / Gestão Pública | (61) 3035-1822

Coordenador(a) Profº Rosa Dina - rosa.ferreira@uniceplac.edu.br 

Odontologia | (61) 3035-7566

Coordenador(a) Prof° Maria Letícia - maria.leticia@uniceplac.edu.br

Psicologia | (61) 3035-3924 

Coordenador(a) Prof° Carolina Brum - carolina.arantes@uniceplac.edu.br

Pedagogia | (61) 3035-3909

Coordenador(a) Prof° Eusiléia Pimenta - eusilea.severino@uniceplac.edu.br 

Arquitetura  e Urbanismo (61) 3035-1813 

Coordenador(a) Prof° Octavio dos Santos - octavio.sousa@uniceplac.edu.br 

Iniciação Científica/Extensão (61) 3035-3922 

Coordenador(a) Prof° Lizia Campos - lizia.campos@uniceplac.edu.br 

Arquitetura  e Urbanismo (61) 3035-1813 

Geral - (61) 3035-3939



Nutrição | (61) 3035-3961 

Coordenador(a) Prof° Danielle luz - danielle.barros@uniceplac.edu.br

Estética e Cosmética | (61) 3035-3968 

Coordenador(a) Prof° Rosângela Batista - rosangela.vasconcelos@uniceplac.edu.br

Farmácia | (61) 3035-3958 

Coordenador(a) Prof° Viviane Fernandes - viviane.fernandes@uniceplac.edu.br

Enfermagem | (61) 3035-3933 

Coordenador(a) Prof° Wanderlan Neves -wanderlan.neves@uniceplac.edu.br

Fisioterapia | (61) 3035-2104 

Coordenador(a) Prof° Prof° Cláudia Santos - claudia.santos@uniceplac.edu.br

Radiologia | (61) 3035-2104 

Coordenador(a) Profº Vera Lúcia Teodoro Dos Santos Souza - vera.souza@uniceplac.edu.br

Educação Física | (61) 3035-3962 

Coordenador(a) Prof° Igor Cunha -  igor.cunha@niceplac.edu.br

Gestão da Qualidade / Pedagogia EAD

 Coordenador(a) Prof° Weslley Sepulvida - weslley.sepulvida@iniceplac.edu.br 

 Direito | (61) 3035-3946

 Coordenador(a) Prof° Risoleide Nascimento - risoleide.nascimento@uniceplac.edu.br



Sistemas da Informação / Engenharia de Software | (61)  3035-3963

 Coordenador(a) Prof° Washington Ribeiro - washington.ribeiro@uniceplac.edu.br

Engenharia Civil  | (61) 3035-1825 

Coordenador(a) Prof° Maycol - maycol.coutinho@uniceplac.edu.br 

Medicina Veterinária | (61) 3035-3947/3948 

 Coordenador(a) Prof° Daniella Mendes - daniella.mendes@uniceplac.edu.br

 Hospital Veterinário HOVET

 Tel (61) 3035 3948 / 3947

 Medicina | (61) 3035-3921 

 Coordenador(a) Prof° Flávio Moura - flavio.moura@uniceplac.edu.br

 Bloco C 2° Andar 

 Tel 3035 3921



UNICEPLAC MOBILE

Por meio do APP você pode consultar:

- Notas e Faltas

- Horários

- Calendário | Eventos

- Financeiro

- 2ª Via de Boleto

- Material didático

- FEED DE NOTÍCIAS com informações importantes sobre o seu

curso e sobre os projetos e eventos da instituição

Acesse o QR CODE
e baixe agora!



PORTAL DO ALUNO

Com essa ferramenta você terá acesso mais rápido e prático aos documentos e informações que são necessários em diversos momentos para 

as mais diversas atividades. 

Você tem acesso ás seguintes informações:

• Quadro de horários
• Notas e faltas
• Requerimentos secretaria
• Moodle
• Financeiro:
• Fazer negociação online 
• Emissão de Imposto de Renda 
• No solicitaê: 
• Emissão de Declaração Conclusão de Curso
• Emissão de Declaração Escolaridade/Vínculo Acadêmico
• Emissão de Declaração Estágio Supervisionado
• Emissão de Declaração Frequência
• Emissão de Declaração Horário de Duração
• Emissão de Declaração Início e Término do Semestre/Horário
• Emissão de Declaração Período de Avaliação Bimestral
• Emissão do Histórico Escolar
• Emissão de Declaração Grade Horária

Os documentos ficam disponíveis no formato .pdf, o que permite a impressão posterior ou até mesmo armazenar no celular para situações 

ocasionais (comprovar que é estudante para pagar meia no cinema, por exemplo).

https://portal2.uniceplac.edu.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/

https://www.youtube.com/watch?v=L4w7e4hRf4c



(61) 3035-3900




