MANUAL DO ALUNO
PROGRAMA DE LÍNGUAS

2019/2

Início das aulas: 17 de agosto de 2019.
Término: 19 de dezembro de 2019.
IMPORTANTE
1) Todos os feriados de 2019/2 estão informados nesse manual ou no site do Programa de Línguas.
2) Havendo necessidade de ausência do professor, este será substituído por outro profissional com a mesma
habilitação, evitando, assim, a perda de mais dias de aula.
3) Informe ao seu professor o seu e-mail e o seu telefone celular, no primeiro dia de aula. Dessa forma, você
será avisado caso haja o cancelamento de alguma aula.
4) As notas das avaliações estarão disponibilizadas no sistema acadêmico no decorrer do semestre. Você pode
acompanhar o seu desempenho usando o seu login e senha do MINHA UNISUL.
5) Para a provação no curso, você precisa ter 75% de frequência e nota = ou > que 7,0.
6) A localização da sua sala de aula estará disponível no site do Programa ou será informada por e-mail.
7) Qualquer dúvida ou reclamação sobre o programa, entre em contato conosco por e-mail ou pelos telefones
disponíveis nesse manual.
8) Você poderá adquirir o material didático utilizado no Programa de Línguas na livraria SBS, Av. Mauro Ramos,
413, Lj. 01 - Centro – Florianópolis. Tel.: (48)3224-4666. sbs_florianopolis@sbs.com.br. Ou na Livraria
Catarinense,
Rua
Felipe
Schmidt,
60
Centro,
Florianópolis
SC,
88010-000
(48) 3271-6000. O material também pode ser adquirido em vários sites especializados.
9) Os cursos do Programa de Línguas 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 2019 e as demais deverão ser pagas até o dia 10
de cada mês (outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro de 2020).
•

Retirada do Boleto
O primeiro boleto será entregue em sala de aula ou você poderá imprimir no seu acesso MINHA UNISUL. Os
demais serão encaminhados para o seu endereço cadastrado no sistema.

•

Endereço de acesso MINHA UNISUL: https://minha.unisul.br/

Após vencimento solicitar um novo boleto através do 0800 970 7000.
OBS.: O não comparecimento do aluno às atividades programadas não o exime do pagamento, tendo em
vista a disponibilidade do serviço colocado à sua disposição.

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.
Em caso de desistência por parte do ALUNO, não será realizada a devolução dos valores pagos até a data da
solicitação, ressalvados os casos de desistência realizados em até 1 (um) dia antes do início das aulas.

Contato Coordenação e Professores
Nome
Chirley Domingues
Denise de Mesquita Correa
Fabrício Coêlho
Vanderlei Parreira
Stella Maris Veiga

E-mail
chirley.domingues@unisul.br
denisemesquitacorrea@gmail.com
fabrymc@gmail.com
redcap476@yahoo.co.nz
stellamarisveiga@hotmail.com

CERTIFICADO
A previsão para a retirada dos certificados do semestre 2019/2 será a partir do mês de março de 2020, no Serviço de
Atenção Integral ao Acadêmico – SAIAC, da unidade onde o aluno realizou o curso.

07/09 – Feriado Nacional – Independência do Brasil
12/10 – Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida
14/10 – Feriado Nacional – Antecipação do Dia do Professor
02/11 – Feriado Nacional - Finados
15/11 – Feriado Nacional – Proclamação da República
16/11 – Recesso Escolar
Valores dos livros
Nível

Editora

Descrição

Pr Unit Qtde Desc Valor R$

Inglês Básico I
Inglês Básico II
Inglês Básico III

CAMBRI

INTERCHANGE 1 - STUDENT S BOOK WITH DVD-ROM – FIFTH
EDITION

167,00

1

5%

158,65

Inglês Pré-Intermediário I e
CAMBRI
II

INTERCHANGE 2 - STUDENT S BOOK WITH DVD-ROM - FIFTH
EDITION

167,00

1

5%

158,65

Inglês Intermediário I e II

CAMBRI

INTERCHANGE 3 - STUDENT S BOOK WITH DVD-ROM -

167,00

1

5%

158,65

Avançado I e II

CAMBRI

PASSAGES 1 - STUDENT S BOOK -

179,00

1

5%

170,05

Francês I, II e III

CLE IN

A decidir

Centro Internacional
Coordenação do Programa de Línguas: Chirley Domingues.
Contato: programa.linguas@unisul.br / 3279-1034 (Pedra Branca) 3279-1960 (Centro – Unidade Adolfo Melo Florianópolis)

