
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil - CEP: 17011-160 - Bauru-SP - Telefone: +55 (14) 2107-7000 - www.unisagrado.edu.br

 
IASCJ - UNISAGRADO - Centro Universitário Sagrado Coração - CNPJ 61.015.087/0008-31

Ensino Superior de Excelência

NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO DA REITORIA – 12/01/2022

Prezada comunidade do UNISAGRADO,

Con�rmamos, por meio desta nota, o retorno presencial das aulas para todas as atividades, sejam 
elas teóricas, práticas ou estágios obrigatórios:
 • 14/02 para os veteranos da graduação
 • 18/02 para a pós-graduação
 • 21/02 para os calouros da graduação

As aulas da UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE continuam suspensas por tempo indetermi-
nado. 

Con�rmamos que toda a comunidade acadêmica necessitará comprovar o esquema vacinal para 
covid-19 – esta dinâmica de comprovação será solicitada e explicada em breve, incluindo as exce-
ções. Entende-se por comunidade acadêmica toda pessoa que adentra ao campus: estudantes de 
graduação e de pós-graduação, alunos de cursos de extensão universitária, professores e funcioná-
rios, fornecedores, terceirizados, pacientes, visitantes convidados, dentre outros.

Além do comprovante da vacina, o UNISAGRADO continua seguindo os protocolos de biosseguran-
ça.

A Reitoria do UNISAGRADO, representando toda sua comunidade acadêmica, espera que não surja 
algo de força maior que possa interromper os planos de retomada presencial na sua totalidade, 
propostos acima. Continuar 2022 com o ensino remoto está fora dos planos, a não ser que seja algo 
além daquilo que a Instituição possa gerenciar.

Outros detalhes estão descritos no Plano de Contingência: 
https://unisagrado.edu.br/estudantes-e-professores/plano-de-contingencia. 

Disponibilizamos os contatos para atendimento e qualquer dúvida:

ATENDIMENTO – GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
 • WhatsApp: (14) 99606-0900 
 • E-mail: atendimento@unisagrado.edu.br 
 • Presencialmente no bloco B

OUTROS CONTATOS 
 • Suporte do Connect: suporte.connect@unisagrado.edu.br 
 • Suporte do Teams: suporte.o�ce365@unisagrado.edu.br 
 • Reitoria: reitoria@unisagrado.edu.br 
 • Ouvidoria: ouvidoria@unisagrado.edu.br 
 • Para assuntos relacionados ao Financeiro, o canal o�cial é via "Portal do Aluno", através do 
item "Veri�cação Financeira". 
 • Para dúvidas especí�cas, o contato são os consultores de atendimento de cada curso.

Consultor de atendimentos – Matheus Menão
Exclusivo para estudantes matriculados nos seguintes cursos:
 • Artes
 • Letras – Tradutor
 • Letras – Português e Inglês
 • Pedagogia
 • Teatro
 • Psicologia
 • Ciências Biológicas
 • Gastronomia
E-mail: matheus.vidal@unisagrado.edu.br
Telefone �xo: (14) 2107-7354
WhatsApp: (14) 2107-7354

Consultora de atendimentos – Ariane Bortolazzo
Exclusiva para estudantes matriculados nos seguintes cursos:
 • Arquitetura e Urbanismo
 • Matemática
 • História
 • Relações Internacionais
 • Engenharia Agronômica
 • Engenharia Civil
 • Engenharia de Produção
 • Engenharia Elétrica
 • Engenharia Mecânica
 • Engenharia Química
E-mail: ariane.bortolazzo@unisagrado.edu.br
Telefone �xo: (14) 2107-7119
WhatsApp: (14) 2107-7119

Consultora de atendimentos – Júlia Carneiro
Exclusiva para estudantes matriculados nos seguintes cursos:
 • Administração
 • Ciências Contábeis
 • Design
 • Design de Moda
 • Educação Física
 • Jogos Digitais
 • Ciência da Computação
 • Jornalismo
 • Publicidade e Propaganda
E-mail: julia.carneiro@unisagrado.edu.br
Telefone �xo: (14) 2107-7087
WhatsApp: (14) 2107-7087

Consultora de atendimentos – Julia Camilotti 
Exclusiva para estudantes matriculados nos seguintes cursos:
 • Biomedicina
 • Farmácia
 • Estética e Cosmética
 • Odontologia
 • Nutrição
 • Fisioterapia 
 • Enfermagem
E-mail: julia.camilotti@unisagrado.edu.br
Telefone �xo: (14) 2107-7039
WhatsApp: (14) 2107-7039

QUE 2022 nos conceda a leveza que nossos corações esperam e a alegria que cada ser humano tanto 
necessita. 

Que Deus abençoe a todos!

https://orionscj.apostolas.org.br/erptnt/ACTPortalAcadIES
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QUE 2022 nos conceda a leveza que nossos corações esperam e a alegria que cada ser humano tanto 
necessita. 

Que Deus abençoe a todos!
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