
 

 

 

Informações aos alunos do Grupo Unifacear 
 

1- Preciso entregar os documentos para matrícula. O que fazer? 

A entrega dos documentos para matrícula dos vestibulares tradicional e agendado, ENEM, PROUNI e 

FIES está suspensa até o retorno das aulas presenciais. Um novo cronograma será comunicado aos 

estudantes. 

2- Estou na lista de espera do PROUNI e já entreguei a documentação. O que fazer? 

A documentação passará por uma análise interna e a aprovação do candidato será informada nos canais 

oficiais da UNIFACEAR. 

3- Como faço para solicitar documentos como atestado de matrícula ou histórico escolar? 

Acesse a Central do Aluno e clique em Solicitação de Requerimentos. 

 

4- Como faço para obter informações sobre questões acadêmicas, bolsas, financiamentos ou boletos? 

Quanto as situações financeiras, entre em contato com a Tesouraria do seu campus ou polo por e-mail, 

informando suas dúvidas e solicitações. 

 

5- Como faço para retirar documentos ou certificados? 

A retirada dos documentos poderá ser feita assim que as aulas presenciais retornarem. Neste período, 

você pode solicitar a emissão de documentos online através da Central do Aluno. Todos os documentos 

deverão ser enviados por e-mail. 

6- Posso retirar meu diploma de graduação ou pós graduação?  

A retirada dos documentos será realizada quando nosso expediente voltar com o atendimento normal. 

Sugerimos que envie um e-mail para a secretaria do seu campus para verificar se seu diploma está 

pronto.  

7- Preciso imprimir o boleto. O que fazer? 

Os boletos ficam disponíveis no Portal do Aluno Unifacear. Caso não localize seu boleto, a solicitação 

deverá ser feita via e-mail para a Tesouraria do seu campus ou polo. 

8- Não consigo acessar os sistemas da Unifacear com a minha senha. O que fazer? 

Entre em contato com a Secretaria Acadêmica de seu campus ou polo por e-mail informando nome 

completo e curso. 

9- Estou com dificuldade para acessar o sistema AVA. 

Envie um e-mail para a Secretaria de seu campus ou polo,  informando seu nome completo, CPF ou 

matrícula e curso relatando o problema de acesso. 

 

10- Faço curso na modalidade semipresencial, minhas aulas presenciais serão mantidas? 

Todas as aulas presenciais estão suspensas, por tempo indeterminado. 



 

 

11- Preciso entregar minhas atividades complementares dentro do prazo estipulado?  

As entregas de atividades complementares estão canceladas, quando retornarmos será elaborado um 

novo calendário para entregas.  

12- Existe uma previsão de retorno das aulas? 

A partir de avaliações diárias serão divulgados novos boletins com informações atualizadas. 

 

E-mails secretarias:  

Araucária: secretaria@unifacear.edu.br 

Bacacheri: secretaria.bacacheri@unifacear.edu.br 

Fazenda Rio Grande: secretaria.fazenda@unifacear.edu.br 

Kennedy: secretaria.kennedy@unifacear.edu.br 

Sítio Cercado: secretaria.sitiocercado@unifacear.edu.br 

 

Tesourarias:  

Araucária: tesouraria@unifacear.edu.br 

Bacacheri: tesouraria.bacacheri@unifacear.edu.br 

Fazenda Rio Grande: tesouraria.fazenda@unifacear.edu.br 

Kennedy: tesouraria.kennedy@unifacear.edu.br 

Sítio Cercado: tesouraria.sitiocercado@unifacear.edu.br 
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