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Bem-vindos à UNILINS 

Você acaba de ingressar em uma instituição compromissada em proporcionar 

formação universitária sólida, que o colocará em situação privilegiada para enfrentar 

os desafios da vida profissional. 

Há 58 anos trabalhamos para transformar jovens com ideais múltiplos em 

profissionais-cidadãos bem-sucedidos. Seu esforço e vontade de aprender 

encontrarão conosco terreno fértil para desenvolver as raízes de uma carreira de 

sucesso. Aproveite bem esse tempo entre nós. Ele passará mais rápido do que pensa. 

Para maximizar a sua experiência, reunimos as informações que todos os 

calouros e calouras precisam saber para entender o que é a UNILINS e para 

aproveitar as oportunidades, os serviços e as atividades que este espaço acolhedor 

lhe oferece. 

Seja bem-vindo! 

 

Prof. Dr. José Aparecido Silva de Queiroz 

Reitor 

jqueiroz@unilins.edu.br 

 

mailto:jqueiroz@unilins.edu.br
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Comunicação e TI 

Toda comunicação entre alunos e instituição deve acontecer de maneira formal, 

para permitir o registro de todas as atividades desenvolvidas durante o seu tempo 

conosco. Esse procedimento visa garantir a segurança de todos os envolvidos.  

No Ato da Matrícula você receberá um documento que contém o número do 

seu Registro Acadêmico (RA), o endereço de sua conta de e-mail institucional e a 

senha pessoal de acesso. É por meio dele que se envia toda a comunicação oficial da 

Unilins. Com essas informações, você poderá acessar todos os demais sistemas que 

oferecem funcionalidades e suporte às suas atividades acadêmicas. Caso você 

encontre alguma dificuldade para realizar os procedimentos iniciais descritos no 

documento, fique à vontade para buscar ajuda com o nosso time de suporte em TI. 

 

   
suporte@fpte.br (14) 99104-2622 (14) 3533-3215 

 

Após configurar o seu acesso, você pode acessar a rede wi-fi disponível em 

todo o campus da Unilins. Além disso, a Unilins mantém contrato com a Microsoft para 

a oferta de produtos com licenças acadêmicas aos seus alunos e professores.  Depois 

de feito seu cadastro, você poderá obter licenças de Windows e Office 365 para até 

cinco de seus dispositivos. Para isso, acesse o link: https://unilins.edu.br/microsoft/  

A Unilins também dispõe de um sistema de gestão educacional que integra, 

complementa e potencializa o conteúdo das disciplinas com o uso de ferramentas de 

colaboração, criatividade e produtividade do Google Workspace for Education. Essas 

ferramentas estão disponíveis no link:  https://unilins.orchestra4edu.com/ 

O horário das aulas, notas, solicitações de emissão de documentos e segunda 

via de boletos podem ser acessados diretamente na área do aluno. Ela está disponível 

através deste link: https://orion.fpte.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/ 

mailto:suporte@fpte.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996977803&text=SECRETARIA%20Whatsapp%3A
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
https://unilins.edu.br/microsoft/
https://unilins.orchestra4edu.com/
https://orion.fpte.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/
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Ouvidoria 

A Ouvidoria da Unilins é um canal para apresentação de sugestões, elogios, 

solicitações, reclamações e denúncias. Sua atuação consiste em receber as 

manifestações dos membros da comunidade interna e externa, analisá-las e 

encaminhá-las às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso. Tem 

natureza mediadora, sem caráter administrativo, executivo ou deliberativo, e atua 

diretamente junto aos setores da Unilins, para fornecer respostas às demandas dos 

requerentes. O Ouvidor tem como dever preservar o estrito sigilo dos nomes dos 

requerentes, revelando-os somente com autorização expressa deles. 

As mensagens encaminhadas à Ouvidoria são classificadas da seguinte 

maneira: Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento 

de políticas e serviços prestados pela Instituição; Elogio: demonstração de 

reconhecimento ou satisfação quanto ao serviço prestado ou atendimento recebido; 

Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte de um determinado 

setor acadêmico; Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a um 

determinado serviço; e, Denúncia: comunicação de prática de ato academicamente 

ilícito cuja correção dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.  

As mensagens à Ouvidoria podem ser encaminhadas através de formulário 

eletrônico disponível neste link: https://unilins.edu.br/ouvidoria/, ou, ainda, através do 

e-mail: ouvidoria@unilins.edu.br 

A Ouvidoria só acata manifestações por escrito. Manifestações anônimas ou 

sem identificação poderão ser apresentadas, no entanto não receberão protocolos de 

atendimento e resposta da Ouvidoria.  

Trote 

O trote é uma prática há muito abolida na Unilins. Como alternativa, oferecemos 

uma recepção com o objetivo de realizar a integração entre calouros e apresentar a 

eles o nosso campus. Este evento de recepção é organizado por curso, e cada 

programação é enviada para o e-mail institucional dos alunos.  

https://unilins.edu.br/ouvidoria/
mailto:ouvidoria@unilins.edu.br
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Caso sua recepção não aconteça de forma acolhedora, sinta-se à vontade para 

nos comunicar sua experiência. Qualquer tipo de manifestação estudantil – dentro ou 

fora dos muros da Unilins – que envolva agressão física, moral ou outras formas de 

constrangimento - deve ser denunciada à Ouvidoria, pelos canais acima citados, ou 

diretamente ao Coordenador do seu Curso. 

Centro Didático de Informática – CDI 

O Centro Didático de Informática – CDI - conta com diversas salas de aula 

equipadas com computadores e demais periféricos, e foi implantado com o objetivo 

de dar suporte às atividades didáticas, para uso exclusivo de alunos e professores da 

Unilins.  

Além das aulas práticas, os alunos podem acessar o CDI para o 

desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e projetos. O setor conta com um sistema 

de agendamento para que os alunos possam utilizar os recursos em horário de sua 

conveniência. O regulamento do setor, assim como outros formulários e recursos 

disponibilizados por ele, está disponível no link: https://unilins.edu.br/cdi/ 

Nosso Campus 

A Unilins está instalada no campus da Fundação Paulista de Tecnologia e 

Educação. Essa área é compartilhada com a ETL de Lins, escola de Educação Básica, 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Cursinhos Preparatórios para 

Processos Seletivos; e com o CetecLins – Centro Tecnológico de Lins, segmento de 

prestação de serviços laboratoriais, aberto para aulas práticas, pesquisas e estágios 

em suas áreas de atuação. 

 Para facilitar sua orientação e deslocamento pelo campus, apresentamos um 

mapa interativo, que permite identificar salas, laboratórios e espaços de convivência. 

Você pode acessar este mapa no site da Unilins, ou através deste link 

https://unilins.edu.br/mapa-do-campus/  

https://unilins.edu.br/cdi/
https://ensinofpte-my.sharepoint.com/personal/breno_fpte_edu_br/Documents/Mapa%20do%20Campus
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Práticas Desportivas 

 Nosso campus dispõe de um amplo espaço para a prática de esportes. Campo 

de futebol oficial gramado, pista de atletismo, duas quadras poliesportivas, três 

quadras para esportes de areia, piscina semiolímpica e uma Academia de 

Musculação, terceirizada, estão disponíveis para sua prática favorita. Há um plano 

especial de pagamento da Academia, para alunos da Unilins que desejem 

acompanhamento de um profissional de educação física.  

 O agendamento pode ser feito no Setor de Esportes pelos contatos: 

 
  

 (14) 99172-5156 (14) 3533-3214 

  

 ou diretamente na Academia, quando for o caso.  

  
 

fittipaldigabriel7@gmail.com (14) 98168-2639  

 (14) 98142-1666  

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996977803&text=SECRETARIA%20Whatsapp%3A
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
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Calendário Acadêmico 

O Calendário Acadêmico é organizado e publicado ao final de cada ano, para 

entrar em vigor no ano letivo seguinte. Ele está permanentemente disponível no site, 

da Unilins ou através do link https://unilins.edu.br/calendario-academico-2022/  

Nosso objetivo é que, com essa publicação prévia, você possa planejar suas 

atividades acadêmicas, conciliadas com os seus compromissos sociais, profissionais 

e familiares. Lembre-se de que períodos de descanso são muito importantes para a 

harmonização de sua rotina. 

Caso você precise de ajuda para organizar suas atividades de estudo 

adequadamente, procure O Núcleo de Inclusão e Apoio ao Discente. - NIAD 

 

Núcleo de Inclusão e Apoio ao Discente 

O NIAD foi criado exclusivamente para dar suporte aos alunos na superação 

de dificuldades que possam comprometer sua formação acadêmica. 

A Unilins acredita que as deficiências, sejam físicas ou intelectuais, não devem 

impedir o acesso à educação. “Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, 

esse lugar é deficiente”. 

Além da falta de acessibilidade e do desenho universal, sabemos que as 

relações pessoais podem se tornar um obstáculo especial para algumas pessoas. Por 

isso, o objetivo do NIAD é proporcionar a todos os discentes um acolhimento 

personalizado e humanizado, dando-lhes liberdade para manifestar seus anseios, 

dificuldades, inseguranças, necessidades e expectativas. 

O NIAD é uma referência de suporte discente diante das dificuldades, e visa 

despertar uma sensação de pertencimento à instituição. Você não está sozinho e deve 

perceber isso. 

O principal instrumento de trabalho do NIAD é a ESCUTA ATENTA, pois, para 

a maioria das dificuldades, já existe uma solução. O NIAD tem acesso direto aos 

https://unilins.edu.br/calendario-academico-2022/
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reitores, pró-reitores, coordenadores e demais gestores da instituição, o que agiliza o 

encaminhamento de providências para o resultado positivo esperado.  

O NIAD atende às SEGUNDAS, QUARTAS, E SEXTAS das 17:00h às 21:00h 

e às TERÇAS e QUINTAS das 08:00 às 12:00h. O atendimento é feito de forma 

individualizada e privativa, por meio de agendamento. Também é possível um 

atendimento pelos canais eletrônicos.   

   
niad@unilins.edu.br (14) 99129-1236 (14) 3533-331919 

 

 

Secretaria de Graduação 

É o setor responsável pelo registro e controle de toda a vida acadêmica de 

nossos alunos. No local estão disponíveis os serviços de registro da documentação 

legal exigida pelos órgãos oficiais, de emissão de documentos e de relatórios dos 

alunos; acompanhamento da frequência às atividades didáticas e pedagógicas, 

lançamento e controle das avaliações emitidas pelos professores, processos de 

matrícula, rematrícula, trancamento e transferência. 

Note que, por força de lei, a Secretaria só pode entregar documentos e 

informações acadêmicas diretamente aos seus alunos. Pais e responsáveis podem 

ter acesso a essas informações com uma autorização do aluno, a qual pode ser feita 

no ato da matrícula ou em qualquer momento, mediante documento específico.  

 

   
secretaria@unilins.edu.br (14) 99697-7803 (14) 3533-3207 

  (14) 3533-3209 

  (14) 3533-3533 

  (14) 3533-3226 

 

mailto:niad@unilins.edu.br
mailto:secretaria@unilins.edu.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996977803&text=SECRETARIA%20Whatsapp%3A
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
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Tesouraria 

A Unilins depende financeiramente dos pagamentos regulares das 

mensalidades de seus alunos para manter a oferta de seus serviços educacionais, a 

prestação de serviços à comunidade do seu entorno, o incentivo e suporte à pesquisa, 

à extensão e à pós-graduação, e demais obrigações inerentes a um centro 

universitário. 

A Tesouraria e o Setor de Cobrança do Centro Universitário de Lins localizam-

se no prédio da Administração Central, em frente à praça principal Prof. Edgar Paulo 

Pastorello. 

Este Setor é responsável pelos recebimentos e controles de todas as 

informações financeiras dos alunos, tais como: processos de recebimento, de 

cancelamento, trancamento, transferência e documentos diversos; emissão de 2ª via 

do boleto bancário relativo à mensalidade dos alunos; lançamento e controle das 

mensalidades quitadas e informações gerais sobre o curso, relativas à área financeira. 

Os boletos são gerados todo dia 21 de cada mês, e são disponibilizados na 

área do aluno, de onde podem ser impressos. Também são enviados para o e-mail 

institucional dos alunos.  

Por questões de segurança de alunos e funcionários, os boletos não podem ser 

quitados diretamente na Tesouraria. 

Mais informações sobre a Tesouraria podem ser obtidas pelo link: 

https://unilins.edu.br/tesouraria/ Caso necessite de algum suporte sobre sua relação 

financeira com a instituição, você pode fazer contato pelos canais abaixo: 

 

   
marcos.aurelio@fpte.br (14) 99137-8903 (14) 3533-3258 

juliana.moreno@fpte.br (14) 99185-0490 (14) 3533-3305 

mariana.donato@unilins.edu.br  (14) 3533-3206 

negociacao@unilins.edu.br   

 

https://unilins.edu.br/tesouraria/
mailto:marcos.aurelio@fpte.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514991378903&text=TESOURARIA%20Whatsapp%3A
mailto:juliana.moreno@fpte.br
mailto:mariana.donato@unilins.edu.br
mailto:negociacao@unilins.edu.br
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Biblioteca 

 

Os alunos do Centro Universitário de Lins têm à sua disposição os serviços da 

Biblioteca Central Dr. Antônio Eufrásio de Toledo. A Biblioteca Acadêmica é um dos 

núcleos de suporte da atividade de ensino. Além do acervo geral e específico aos 

Cursos, apresenta também periódicos, vídeos, jornais e monografias, para consulta 

da comunidade acadêmica e da comunidade em geral.  

A Biblioteca Acadêmica tem 730 metros quadrados de área construída e abriga 

instalações que, de forma adequada, permitem o controle, guarda, organização e 

consulta ao acervo. Conta com sanitários adaptados, recepção, sala de coordenação, 

salas de estudo em grupo e individual, totalmente climatizadas com acesso sem fio à 

internet. 

Possui um Regulamento que disciplina a rotina interna e procedimentos em 

geral, e um Plano de Contingência para o acompanhamento, manutenção e cuidados 

com o acervo existente.  

Sob a coordenação de uma bibliotecária responsável, tem uma equipe de apoio 

para o atendimento e orientação aos usuários. O quadro de funcionários da Biblioteca 

é composto de uma bibliotecária, quatro auxiliares e dois estagiários.  

A UNILINS/Fundação Paulista de Tecnologia e Educação tem contrato firmado 

com a Pearson Education do Brasil Ltda. para acessar a Biblioteca Virtual Universitária 

(BVU), desde junho de 2011.  

O acervo da Biblioteca é de 50 mil volumes, aproximadamente, com mais de 

20.000 títulos, para todos os cursos da Unilins, entre livros pedagógicos e outros. É 

oferecido, ainda, um amplo acervo de livros digitais que abrangem mais de 40 áreas 

do conhecimento, tais como: Administração e Negócios, Agricultura e Agropecuária, 

Arquitetura e Tecnologia, Artes, Autoajuda e Esoterismo, Ciências Biológicas e 

Naturais, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Sociais, Comunicação, Concursos, 

Culinária e Gastronomia, Desenvolvimento Profissional, Direito, Direito Civil, 

Economia, Educação e Ensino, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Física, História 
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e Geografia, Informática, Jornalismo, Letras e Linguística, Literatura, Matemática, 

Medicina e Saúde, Empreendedorismo, Planejamento e Estratégia, Propaganda e 

Marketing, Psicologia, Química, Religião, Teologia, Viagens e Turismo, entre outras.  

Atualmente são disponibilizados 7.601 títulos na plataforma, por meio do portal 

eletrônico da Instituição. Todos os alunos de graduação, pós-graduação, professores 

e funcionários têm acesso por meio de uma plataforma, intuitiva e ágil, podendo 

acessar títulos de mais de 20 editoras parceiras com: Pearson, Manole, Contexto, 

Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das Letras, 

Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, Interciência, Vozes, 

Autêntica, Freitas Bastos e Oficina de Textos.  

O horário de funcionamento da Biblioteca é: de SEGUNDA a SEXTA, das 9h00 às 

19h00, e aos SÁBADOS, das 8h00 às 12h00. 

As informações e procedimentos da Biblioteca estão disponíveis em: 

https://unilins.edu.br/biblioteca/ 

Caso precise de um suporte, faça contato pelos seguintes canais: 

   
biblioteca@unilins.edu.br 
 

(14) 99185-8283 (14) 3533-3227 

Núcleo de Pesquisa - NUPE 

Incentivar e apoiar a Pesquisa Científica entre os membros da comunidade 

acadêmica da Unilins é o principal objetivo da Pró-Reitoria de Pesquisa - NUPE. Para 

tanto, oferece espaço, equipamentos e recursos para o desenvolvimento de projetos, 

contribuindo para o aprimoramento da formação acadêmica. A experimentação de 

novas tecnologias prepara o aluno para acessar cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu, ou ingressar no mercado de trabalho com um nível de conhecimento mais 

elevado. 

Para maiores informações sobre os programas em andamento, acesse o site 

do NUPE no link: https://unilins.edu.br/nupe/ 

https://unilins.edu.br/biblioteca/
mailto:biblioteca@unilins.edu.br
https://unilins.edu.br/nupe/
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As revistas científicas com os Projetos de Iniciação Científica desenvolvidos na 

instituição são acessíveis pelo link: https://pesquisa.unilins.edu.br 

   
nupe@unilins.edu.br 
 

(14) 99185-6122 (14) 3533-3232 

 

Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária - PROEXAC 

 

Uma das funções essenciais do Centro Universitário é a produção e a 

socialização do conhecimento, visando à intervenção na realidade. Dessa 

perspectiva, abre-se a possibilidade de acordos e de ação coletiva entre universidade 

e população.  

A Extensão Universitária é ação vinculada, política, estratégica, 

democratizante, e metodologia que revela uma universidade voltada para os 

problemas sociais com o objetivo de encontrar soluções por meio das pesquisas 

básica e aplicada, visando realimentar o processo ensino-aprendizagem como um 

todo, e intervindo na realidade do entorno. É também um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre a universidade 

e demais segmentos da sociedade, promovendo mudanças significativas para a 

redução das desigualdades sociais. 

Caracteriza-se como ponte e interface: o braço articulado que promove a 

interação entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e a comunidade na qual ela se 

insere. Sua essência é o diálogo que promove a riqueza da troca respeitosa dos 

saberes científicos e populares, assimilando as demandas sociais mais profundas, 

como parte integrante da comunidade, dos seus valores e traços culturais próprios. 

Capta seus anseios e os debate no ambiente acadêmico, em busca de respostas e 

soluções, e faz o caminho de volta para, em parceria indissociável e igualitária, 

promover a necessária transformação da realidade. 

Ensino, Pesquisa e Extensão, idealmente, constituem o tripé sobre o qual se 

ergue a formação universitária-cidadã em todas as dimensões, procurando trabalhar 

como unidade, de tal forma harmoniosa e equilibrada que não se distinga o início e o 

fim de cada alicerce que a sustenta.  

O grande desafio é, através desse fluxo, estabelecer a troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, para produzir conhecimento resultante do 

https://pesquisa.unilins.edu.br/
mailto:nupe@unilins.edu.br
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confronto com a realidade, democratizar o conhecimento acadêmico e garantir a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 

Em consonância ao Plano Nacional de Extensão, em 2006 a UNILINS 

implantou a Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, com o objetivo de ampliar 

a formação profissional dos alunos, inserindo-os em atividades de abordagem social, 

relacionando-se com a comunidade local e regional, ampliando suas noções de 

cidadania e democracia.  

A UNILINS-PROEXAC, articulada com o ensino e a pesquisa, busca a 

consolidação do seu propósito, de contribuir para o desenvolvimento integral do ser 

humano e o fortalecimento das políticas públicas. 

As Ações da Extensão são classificadas de acordo com as Áreas Temáticas a 

que se vinculam: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio 

Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção e, Trabalho. 

As Linhas de Extensão especificam e detalham os temas, as ações mais 

comuns para a construção dos Programas das Ações de Extensão. A sistematização 

das ações favorece os estudos e relatórios sobre a produção da Extensão 

Universitária, segundo agrupamentos, bem como a articulação de indivíduos ou de 

grupos que atuam numa mesma Linha.  

As informações sobre os programas, projetos e eventos da Extensão,  e as formas de 

participação, podem ser obtidas diretamente em seu site: 

https://unilins.edu.br/proexac/ 

Os cursos de Extensão em oferta podem ser consultados em: 

https://unilins.edu.br/extensao/ 

Caso precise de mais informações, faça contato pelos canais: 

 

   
proexac.atendimento@unilins.edu.br (14) 99185-6122 (14) 3533-3232 

https://unilins.edu.br/proexac/
https://unilins.edu.br/extensao/
mailto:proexac.atendimento@unilins.edu.br
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Estágios 

O que é um estágio? Segundo a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Resumindo, o estágio é a oportunidade de entrar no mercado de trabalho com um 

pouco de experiência prévia, adquirindo conhecimento na área escolhida, antes 

mesmo da formatura. 

O Setor de Estágio tem o objetivo de orientar alunos e instituições, atender as 

exigências da nova legislação e buscar por mais oportunidades no mercado de 

trabalho. Portanto, se sua dúvida é sobre estágio, não fique aí parado, procure pelo 

Setor de Estágio da UNILINS. 

 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação - CPA  

O que é a Avaliação Institucional? 

É um instrumento que tem como finalidade realizar um diagnóstico institucional. 

Visa aos aspectos globais através dos quais se podem identificar as necessidades de 

adequações necessárias, a fim de ajustar as políticas e ações, dentro de um processo 

permanente da melhoria dos resultados, em prol da satisfação da comunidade 

universitária, e da sociedade como um todo. 

Quais os objetivos da Avaliação Institucional? 

   
estagio@unilins.edu.br (14) 99142-6687 (14) 3533-3259 

  (14) 3533-3301 

mailto:estagio@unilins.edu.br
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/
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Gerais: Reexaminar e aprimorar o exercício das funções de ensino, pesquisa 

e extensão, além de primar por estabelecer o compromisso político-social voltado para 

a responsabilidade e qualidade de serviços em prol do interesse da comunidade 

regional. 

Específicos: Avaliar as ações políticas, acadêmicas e administrativas com 

vistas ao aprimoramento da gestão universitária e integração delas. Avaliar, na visão 

do segmento acadêmico, o ensino ministrado pela UNILINS.  

O que é avaliado? 

O ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, a administração, 

a qualidade das práticas docentes, a qualidade dos laboratórios, a biblioteca, os 

registros escolares, os serviços técnico-administrativos, a organização do poder, o 

ambiente físico externo, o espírito e as tendências da vida acadêmica, enfim, todas as 

atividades que são desenvolvidas na instituição. 

Quem participa da Avaliação Institucional? 

Todas as pessoas envolvidas com as atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão universitária, e a sociedade civil organizada, a saber: gestores, professores, 

alunos, funcionários e representante dos principais segmentos da sociedade. 

O que é feito com os resultados das avaliações? 

Após a leitura dos dados referentes ao resultado das avaliações, eles são 

tabulados e publicados para conhecimento dos alunos, docentes e demais 

funcionários, a fim de que todos conheçam os pontos positivos e negativos detectados 

e, a partir daí, a Instituição crie as políticas específicas para a correção dos problemas 

encontrados, realizando um cronograma para suas respectivas correções. 

Os relatórios anuais e as atividades em andamento na CPA podem ser 

consultados diretamente em seu site:   https://unilins.edu.br/avaliacao-institucional/ 

 

 

   

cpa@unilins.edu.br   

https://unilins.edu.br/avaliacao-institucional/
mailto:cpa@unilins.edu.br
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Regimento e Portarias  

 

O Regimento é um documento de caráter legal que organiza o funcionamento 

de uma instituição de ensino. Ele descreve a organização administrativa e técnico-

pedagógica (direção, corpo docente e discente, secretaria, serviços auxiliares, corpo 

técnico-pedagógico), o funcionamento dos órgãos colegiados (conselhos, 

representação), o calendário, as normas para matrícula, cancelamento e 

transferência, as normas de convivência, as sanções para os membros da 

comunidade escolar, as regras para utilização dos espaços, o sistema de controle de 

frequência, as condições de aprovação e reprovação de alunos e os projetos especiais 

da instituição, entre outras informações.  

O REGIMENTO da Unilins é um documento público e pode ser acessado pelo 

link: https://unilins.edu.br/wp-content/uploads/2021/02/Regimento_Geral_Unilins.pdf. 

Nós sempre recomendamos que os alunos façam a leitura deste documento para 

conhecer bem os seus direitos e deveres. 

PORTARIAS são instrumentos normativos utilizados pelos colegiados para 

disciplinar o cumprimento de dispositivos regimentais no âmbito da instituição ou dos 

cursos. 

As PORTARIAS são públicas e podem ser acessadas através do link: 

https://unilins.edu.br/portarias/ 

Bolsas de Estudos e Descontos 

A Unilins é detentora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social. Esse programa é uma ação que contribui de maneira efetiva para 

o processo de inclusão social no país, por meio da garantia de oferta de bolsas de 

estudo, integrais ou parciais, constituindo-se em uma política pública de acesso à 

Educação Básica e Superior. 

O acesso às Bolsas CEBAS segue legislação específica, assim como os 

demais programas governamentais como o FIES e o PROUNI. 

https://unilins.edu.br/wp-content/uploads/2021/02/Regimento_Geral_Unilins.pdf
https://unilins.edu.br/portarias/
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Além dessas iniciativas, a Unilins mantém um programa de descontos e 

parcerias com empresas conveniadas. A relação dessas empresas pode ser acessada 

no link: https://unilins.edu.br/nossos-convenios/ 

Para concorrer às Bolsas ou obter informações sobre como participar dos 

programas, use os canais de atendimento abaixo: 

  

 

 

 

A Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 

 

   
juliana.almeida@unilins.edu.br (14) 99142-6687 (14) 3533-3259 

  (14) 3533-3301 

https://unilins.edu.br/nossos-convenios/
https://unilins.edu.br/horarios-de-atendimento/


   

19 

  

A Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (FPTE), entidade jurídica sem 

fins lucrativos, foi instituída em 1972, tendo substituído a Sociedade Civil Escola de 

Engenharia de Lins como mantenedora dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica, 

autorizados a funcionar em 1964.  

Em 1987, obteve autorização para oferecer o curso de Tecnologia em 

Processamento de Dados. Em 1991 assumiu a mantença do curso de Serviço Social, 

desde 1959 sob responsabilidade da Sociedade Feminina de Instrução e Caridade – 

SFIC - da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. 

A FPTE tem como órgão máximo de deliberação o Conselho Deliberativo, 

composto por 80 docentes eleitos por seus pares; por 10 alunos eleitos por órgão de 

representação estudantil e por 10 funcionários indicados por sua associação de 

classe.  

O Conselho Deliberativo elege uma Diretoria dentre os seus membros 

docentes, com mandato de dois anos e direito a uma recondução. Um Conselho 

Fiscal, constituído por 03 membros titulares e 03 suplentes, eleitos dentre os 

conselheiros que não estejam exercendo cargo executivo, com mandato de dois anos 

e direito a uma recondução.  

Os membros da Diretoria da Mantenedora, assim como os do Conselho Fiscal, 

por força estatutária, exercem suas atividades sem proventos. Os membros da 

Diretoria Executiva são contratados pela Diretoria da Mantenedora. O Reitor e o Vice-

reitor da UNILINS são designados a partir de Listas Tríplices elaboradas por seu 

Conselho Universitário. O Diretor da ETL, o Diretor do CETEC e o Diretor 

Administrativo-Financeiro são cargos de confiança, indicados livremente pela Diretoria 

da Mantenedora. 

Os objetivos estatutários da FPTE englobam ensino, pesquisa, 

aperfeiçoamento dos métodos de ensino, elaboração de estudos, de planejamentos e 

de projetos tecnológicos, o exercício de atividades de assessoria, consultoria e 

supervisão, além da prestação de serviços que contribuam para o desenvolvimento 

nas áreas de sua atuação. 
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Para cumprir seus objetivos, a Fundação tem como fonte de receita as 

contribuições de seus alunos, e seu resultado operacional é totalmente reinvestido, 

visando ao aprimoramento científico, técnico e didático de seus professores e 

funcionários, assim como ao reaparelhamento de seus laboratórios.  

A Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, localizada na cidade de Lins, 

interior do Estado de São Paulo, distante cerca de 450 quilômetros da capital, tem 

cumprido importante papel no desenvolvimento da região, ao longo de sua existência: 

é mantenedora do Centro Tecnológico (Cetec), da ETL de Lins – Escola de Educação 

Infantil, Ensinos Fundamental e Médio – e do Centro Universitário de Lins, 

credenciado por Decreto Presidencial de 4 de maio de 2001, constituído pela 

transformação da Escola de Engenharia de Lins, da Faculdade de Serviço Social de 

Lins e da Faculdade de Informática de Lins. 

Histórico do Centro Universitário de Lins - Unilins  

 

O Centro Universitário de Lins - Unilins, com sede em Lins, Estado de São 

Paulo, é uma Instituição de Ensino Superior mantida pela Fundação Paulista de 

Tecnologia e Educação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede e foro em Lins (SP), e com seu Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, sob nº de ordem 185, do Livro 

"A", fls. 179/180.  

A Unilins teve seu credenciamento aprovado por Decreto Presidencial, 

assinado pelo Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, em 4 de maio de 2001, publicado no Diário Oficial da União em 07 

de maio de 2001 e sua instalação, pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, 

sua mantenedora, aconteceu em 13 de setembro de 2001.  

Em consonância com sua proposta de expansão qualificada do atendimento 

das demandas educacionais, a Unilins tem ampliado sua oferta de cursos, bem como 

tem inovado em suas metodologias e modalidades de ensino. Em razão dessa 

dinâmica, em 2005 a Unilins obtém junto ao MEC (conforme a Portaria nº 1.872, de 2 

de junho de 2005) o credenciamento para a oferta do ensino de pós-graduação lato 
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sensu a Distância nas áreas de sua competência acadêmica. A oferta de cursos de 

graduação a Distância marca uma etapa histórica na vida desta Instituição e ratifica 

com seriedade o seu compromisso com a educação.  

Em 2013 a Unilins, ao propor a implantação da modalidade a Distância, cumpre 

a meta de ampliar os investimentos no desenvolvimento e na aquisição de novas 

tecnologias de mediação, de aprimoramento no desenvolvimento de material didático 

diferenciado e da expansão da oferta de cursos de graduação a distância. Além disso, 

promover o estímulo a cursos e projetos de educação a distância na instituição e à 

capacitação dos agentes que atuarão na modalidade.  

A oferta de serviços na modalidade a Distância, na Unilins, resulta de uma 

decisão institucional de requalificar e atualizar suas práticas pedagógicas a partir do 

uso intensivo das novas tecnologias, bem como de ampliar o seu raio de ação no 

sentido de atender populações residentes em outras localidades, do estado, que 

estejam, de alguma forma, impossibilitadas de ter acesso a um ensino superior de 

qualidade , devido aos limites estabelecidos pelo tempo ou distância. Tal decisão 

reafirma o compromisso institucional com o desenvolvimento regional a partir de 

ações sociais de longo alcance. 

Em 2017, a Unilins obtém o credenciamento para a oferta de cursos superiores 

na modalidade a Distância, aprovado pela Portaria nº 288, de 6 de março de 2017, 

publicada no Diário Oficial da União em 7 de março de 2017. 

Com um complexo educacional com mais de 100.000m2, tem atualmente mais 

de 8.000 alunos, oferece cursos nas modalidades presencial e a distância, nos níveis 

de Graduação, Pós-Graduação, Extensão, Técnicos, Sequenciais e Corporativos.  

Missão da Instituição  

O Centro Universitário de Lins – Unilins é uma instituição de ensino superior, 

mantida pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, que tem como missão 

principal realizar a formação do ser humano em todas as suas dimensões, difundir e 

exercitar tecnologia e procurar atuar sempre com a comunidade em que está inserido. 

Assim se expressa a tríade da missão da FPTE: 
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• ensino - formação do ser humano em todas as suas dimensões. 

• tecnologia - difusão de tecnologia através da prestação de serviços à 

comunidade; 

• compromisso social - atuação voltada para o atendimento à comunidade em 

que está inserida. 

 

 

Organograma  
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Fale com o Coordenador 

 

Para facilitar e agilizar a comunicação entre os alunos com o Coordenador do 

Curso ou com os responsáveis por algum setor, os alunos podem entrar em contato 

via e-mail disponibilizados a seguir: 

  
Enfermagem 

Profa. Sabrina Piccinelli Zanchettin Silva 

enfermagem@unilins.edu.br 

Administração e Processos Gerenciais 

Prof. Sílvio Ribeiro 

administracao@unilins.edu.br 

processosgerenciais@unilins.edu.br 

  

  
Engenharia Elétrica 

Prof. José Vital F. Leão 

eletrica@unilins.edu.br 

Farmácia 

Prof. Alessandra Domingos Silva 

farmacia@unilins.edu.br 

  

mailto:enfermagem@unilins.edu.br
mailto:administracao@unilins.edu.br
mailto:processosgerenciais@unilins.edu.br
mailto:eletrica@unilins.edu.br
mailto:farmacia@unilins.edu.br
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Arquitetura e Urbanismo 

Profa. Karina Andrade Mattos 

arquitetura@unilins.edu.br 

Engenharia Civil 

Profa. Simone Cristina Caldato Silva 

civil@unilins.edu.br 

  

  

Engenharia de Computação 

Engenharia de Software 

Prof. Antônio Carlos Lima de Santana 

computacao@unilins.edu.br 

Engenharia Mecânica 

Prof. Gabriel Biancolin Moimás 

mecanica@unilins.edu.br 

  

 

 

 Serviço Social 

Prof. Luiz Carlos Pires Montanha 

servicosocial@unilins.edu.br 

mailto:arquitetura@unilins.edu.br
mailto:civil@unilins.edu.br
mailto:computacao@unilins.edu.br
mailto:mecanica@unilins.edu.br
mailto:servicosocial@unilins.edu.br
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