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A Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) foi criada para ter um relacionamento mais próximo com 
os nossos alunos, ajudando nas questões acadêmicas do curso e possibilitando uma trajetória de sucesso 
na instituição. É responsável pelo relacionamento e acolhimento dos alunos, auxiliando e orientando no 
atendimento e gestão da permanência. Os atendimentos são realizados de forma personalizada, a fim de 
que todos os trâmites dessa assistência sejam desenvolvidos com agilidade e eficiência.

Queremos proporcionar ao aluno um acompanhamento durante todo o seu curso. Almejamos o seu 
aproveitamento acadêmico para uma formação profissional qualitativa, através da ampliação da compreensão 
sobre as diversas instâncias do ensino superior. Gostaríamos de orientar o aluno a ficar sempre atento ao 
calendário acadêmico, pois lá constam informações importantes para todo o semestre, como datas de provas 
e prazos para diversos tipos de solicitações sobre trancamento de curso ou disciplina, cancelamento etc.

COORDENAÇÃO DE APOIO
AO ESTUDANTE (CAE)



SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO
AO CLIENTE
O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):

Para agendar uma conversa
ou obter maiores informações:

Horário de Atendimento:

Unidade Harmony Bezerra
de Menezes
8h às 20h
Telefone: (85) 3105.4363

Unidade Messejana:
8h às 20h
Telefone: (85) 3033.5170

Unidade Lagoa de Messejana:
8h às 20h
Telefone: (85) 3033.6021

Telefone: 0800 006 1717
E-mail sac@uniateneu.edu.br
ou pelo chat.



NÚCLEO DE APOIO À CARREIRA

O Núcleo de Apoio à Carreira realiza e dispõe dos seguintes serviços voltados para os alunos:

Faz a ligação entre a instituição e o mercado
de trabalho;

Relacionamento com as principais empresas de 
Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza;

Tem mais de 1.000 empresas de diversas áreas 
conveniadas;

Realiza oficinas de orientação para uma carreira 
de sucesso;

Faz consultoria de currículos para alunos
interessados;

Encaminhamento para estágios;

Captação e divulgação de vagas.



Locais de
atendimento
presencial do
NAC nas unidades
acadêmicas: 

Reitoria e Messejana

Endereço: Rua Coletor Antônio
Gadelha, nº 621 - Messejana
Local: Sala G-03
Horário de atendimento:
Segunda à quintas-feira, das 8h às 20h
As sextas-feira atendimento de 8h à 19h.
Telefones: (85) 3033 5188 / 3033 5172

E-mail: nac@uniateneu.edu.br

Endereço: Av. Humberto Monte, 2929 Rodolfo Teófilo
Atendimento na Secretaria Discente
Horário de atendimento: Segunda à quinta-feira, das 
08h às 20h
Telefones: (85) 3033 5188 / 3033 5172
E-mail: nac@uniateneu.edu.br

Harmony Bezerra de Menezes



NÚCLEO DE EXTENSÃO

Os cursos da Escola de Extensão da UniAteneu garantem ao aluno um alto nível de educação complementar e 
continuidade com baixo valor de investimento e uma curta duração, o que garante um alto desenvolvimento 
prático e uma economia de tempo em seu dia a dia. 

Com as oportunidades oferecidas com os cursos de extensão, você poderá caminhar por diversas áreas 
do conhecimento e se especializar na que mais se encaixa em seu perfil. Alunos da UniAteneu possuem 
descontos em todos os cursos e garantem validação das horas de estudos como atividade complementar. 
Além disso, ofertamos cursos atuais que possibilita ao aluno desenvolver habilidades e competências 
conforme a necessidade do mercado profissional.

E-mail: extensão@uniateneu.edu.br
Telefone: (85) 3033 5181



NÚCLEO DE EVENTOS

O Núcleo de Eventos tem por objetivo criar, planejar, dar suporte e executar eventos de cunho acadêmico, 
esportivo, social, cultural e corporativo do Centro Universitário Ateneu. É de sua responsabilidade a produção 
exclusiva da colação de grau, bem como a definição de seu cerimonial.

A UniAteneu não mediu esforços para oferecer a você uma formação digna e adequada para a sua vida 
pessoal e profissional. Queremos que os seus sonhos e o seu projeto de vida se concretizem e que você tenha 
muitas realizações a partir dessa nova etapa de vida.

Entre em contato:

Ton Silveira - Coordenador de Eventos
E-mail: ton.silveira@uniateneu.edu.br

Verislene Moreira - Assistente de Eventos
E-mail: verislene.silva@uniateneu.edu.br

Contatos: (85) 3033 5174 / (85) 98106 7137  E-mail: eventos@uniateneu.edu.br



MODALIDADES DE ENSINO 
Presencial
O aluno estuda presencialmente com o diferencial da inclusão de disciplinas 
híbridas e 100% on-line, possibilitando a construção do saber por meio de recursos 
tecnológicos e material didático diferenciado com foco em metodologias ativas. 

Ateneu Mais
Ateneu Mais: O aluno estuda disciplinas online e presencial, 
onde o foco da disciplina presencial está voltado para a prática 
e para a para a sua formação profissional. Disciplina online 
possui encontro virtual semanal e a disciplina presencial 
encontro semanal e/ou quinzenal no polo. 

100% EAD
O aluno realiza todas as disciplinas a distância por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem com o apoio da infraestrutura física da instituição (laboratórios, 
biblioteca e polos).



SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
PRESENCIAL

1ª Nota Parcial AP1: Consolida os resultados das avaliações realizadas até a metade do período letivo.  

2ª Nota Parcial AP2: Consolida os resultados das avaliações até a segunda metade do período letivo.   



 

Fórum Avaliativo AP1 (CONTEÚDO DAS UNIDADES I & II)  
Fórum I equivale até 2,0 pontos da AP1. 

Fórum Avaliativo AP2 (CONTEÚDO DAS UNIDADES III & IV)  
Fórum II equivale até 2,0 da AP2.  

A média Final = 1ª Nota Parcial (AP1) + 2ª Nota Parcial (AP2) / 2  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
PRESENCIAL



NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Sem dúvida, a Educação a Distância é uma modalidade de ensino desafiadora. Porém em nossa sociedade, 
pautada na informação e na tecnologia, é imprescindível o uso das novas tecnologias por parte dos mais 
diferentes tipos de profissionais. 

Utilizando a plataforma de ensino e aprendizagem da UniAteneu, você aluno terá como obter novos 
conhecimentos em suas disciplinas na modalidade de ensino a distância (EaD), além de conhecer e trocar 
experiências com um número maior de pessoas, de diferentes lugares e de forma dinâmica e acessível. 

A nossa plataforma de ensino EaD é o Moodle. Nela, você encontra a sua sala de aula online, que chamamos 
de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O aluno conta com o apoio de tutores e professores, assim 
como da equipe técnica para garantir todo o suporte necessários para as aulas a distância.



CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM
DO ALUNO

NP1

NP2

Atividades virtuais das 
unidades I, II, III e IV
0 - 10 pontos

Prova Global
0 - 10 pontos

O aluno terá direito de realizar a segunda chamada da prova de 
suas disciplinas online. Caso não obtenha a média, fará a prova 
final. A aprovação da disciplina online é obtida com a média 7,0. 
O cálculo da nota média é a soma entre a NP1 e NP2,
divididas por 2.

A sua frequência será composta pela participação nas atividades 
inseridas no ambiente virtual.

Você tem acesso ao Help Desk - suporte técnico para tirar suas 
dúvidas. Envie uma mensagem para suporte.ead@uniateneu.
edu.br e não esqueça de enviar na sua mensagem ao suporte a 
sua matrícula, curso, unidade acadêmica e disciplina.



COMO ACESSAR A PLATAFORMA?

Primeiro, acesse o site www.uniateneu.edu.br.  

Segundo, clique em “JÁ SOU ATENEU” e depois clique em “SOU ALUNO”, depois
“ACESSO EAD”. Em seguida, você encontrará o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Os acessos serão enviados para e-mail pessoal obedecendo a política de acesso e privacidade. 

Em seguida, clique em “Meus cursos”. 

Caso você altere a sua senha e venha a esquecê-la, envie e-mail para
contato.ead@uniateneu.edu.br.



ATIVIDADES EAD A SEREM REALIZADAS PELOS ESTUDANTES 
DO PRESENCIAL NAS DISCIPLINAS ON-LINE:  

Apresentar-se à turma no Fórum de Apresentação;

Ler o e-book que consta nas unidades de estudo;

Responder às quatro atividades online dentro do prazo;

Clicar nos links e explorar os recursos tecnológicos do AVA;

Realizar o agendamento da prova presencial.

SUPORTE EAD
O Suporte EaD é um serviço direcionado para o atendimento telefônico aos alunos de cursos na modalidade 
de ensino a distância, sendo de graduação e técnico EaD.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Portal do Aluno:

• Visualização de notas e faltas;
• Download de material didático compartilhado pelos professores;
• Visualização das disciplinas matriculadas, pendentes ou que esteja em curso;
• Visualização do histórico;
• Pagamento das mensalidades (Boleto, Cartão e PIX) 
Primeiro acesso ao Portal do Aluno:

•Link de Portal :https://uniateneu.edu.br/sou-aluno/ 

. Forma de Acesso: Os acessos serão enviados para e-mail pessoal obedecendo a política de acesso e privacidade. 

No primeiro acesso ao portal, será solicitada a troca da senha, bem como a confirmação do e-mail cadastrado.



Microsoft Office 
O Centro Universitário Uniateneu libera para seus alunos, sem custo adicional, o acesso ao Microsoft Office 
365, uma versão online com os melhores aplicativos do Office da Microsoft. Para melhorar sua produtividade 
nas aulas e nas atividades, você poderá usar as versões mais recentes dos aplicativos Word, Excel, PowerPoint 
e muito mais! 
Para as Transmissões das aulas remotas - Microsoft Teams 

• Assistir as aulas ao vivo (Aulas remotas). 

• Assistir as gravações das aulas ao vivo (Aula remota). 

• Acesso a compartilhamento de materiais.  



Microsoft Teams (Transmissões das aulas remotas):

• Assistir as aulas ao vivo (Aulas remotas);
• Assistir as gravações das aulas ao vivo (aula remota).

Quanto ao compartilhamento de material, varia de professor para professor. Além das aulas gravadas, alguns 
compartilham material complementar, vídeos e artigos, já que a plataforma permite a utilização destes 
recursos.

Primeiro acesso ao Microsoft Teams pelo computador, Android ou IOS  

Link acesso: https://teams.microsoft.com/ 
Forma de Acesso: Os acessos serão enviados para e-mail pessoal obedecendo a política de
acesso e privacidade. 
•Quando realizar login na plataforma pela primeira vez, será solicitado que altere a sua senha e realize o 
cadastro de um número de telefone.

Exemplos de senhas para criar:



• Requisitos de senha aceitas pela Microsoft: Possuir letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres 
especiais.
• A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, e dos 4 requisitos acima, a senha teve possuir no mínimo 3.

No caso de acessar por meio do smartphone, você deverá baixar o aplicativo Microsoft Teams em seu dispositivo 
e acessar o App. Em seguida, o passo a passo é o mesmo descrito acima.

Como acessar o Microsoft Teams pelo computador:

Confira o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=f9j7G__AeT0

Como acessar o Microsoft Teams pelo app:

Confira o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=IXvp0iRV_Rs

Contato:

E-mail: sac@uniateneu.edu.br Telefone: 0800 006 1717



BIBLIOTECA

Acervo
Disponibilizamos no Portal do Aluno duas Bibliotecas Virtuais, Pearson com mais de 11 mil títulos em diversas áreas 
do conhecimento e a Saraiva, para os alunos de Direito com mais de 1.800 títulos. E mais, um acervo físico em 
todas as nossas unidades, onde o usuário poderá fazer empréstimos no máximo 4 títulos e utilizar nossos espaços 
para estudo individual ou em grupo. Os serviços oferecidos e a consulta ao acervo são disponibilizados aos alunos, 

professores e colaboradores da UniAteneu.

MAIORES INFORMAÇÕES   

Através do link http://uniateneu.edu.br/biblioteca/ e saiba tudo sobre os serviços oferecidos ou através do email 

biblioteca@uniateneu.edu.br ou pelos telefones: Unidade Messejana – 3033.5154 | Unidade Lagoa – 3108.4658 

Unidade Grand Shoping – 3108.4656 



Horário de funcionamento

De segunda à sexta-feira das 
7h30min às 22h
(Nas unidades Messejana, Lagoa e 
Grand Sshopping)



SECRETARIA ACADÊMICA
Serviços disponíveis para solicitação de serviços no Portal do Aluno de forma online:

Emissão

Acesse: https://aluno.uniateneu.edu.br/

Análise de abertura de vaga;

Mudança de curso, turno e unidade; Reabertura de matrícula;

Declaração disponivel para emissão Análise para oferta de disciplinas;

Ementas/Plano de Ensino; Validação de matrícula;

Colação de grau; Mudança de modalidade de ensino;

Colação de grau especial; Trancamento de curso;

Entrega de atividade complementar;

Trancamento de disciplinas;

Cancelamento de curso;

Aproveitamento de disciplinas;

https://aluno.uniateneu.edu.br/


Lagoa de Messejana: (85) 3033 5193

Antônio Bezerra: (85) 3031 9604

Grand Shopping: (85) 3022 3446

Siqueira: (85) 98136 2685

ATEDIMENTO PELO PORTAL DO ALUNO
OU PRESENCIAL.

ATENDIMENTO AO 
ALUNO NAS UNIDADES 
ACADÊMICAS



NÚCLEO DE APOIO FINANCEIRO

Para oferecer suporte aos nossos alunos temos vantagens e 

oportunidades que auxiliam em sua reorganização financeira.  São 

elas:   

PORTAL DO ALUNO|NEGOCIAÇÃO ONLINE. 
Acesse e confira as ofertas: https://mundo.uniateneu.edu.br/   

Condições de Acordo diferenciada.   

Negociação flexibilizada no boleto, cartão e PIX. 

Parcelamentos e prazos facilitados. ¹ Consulte as condições em nossa 
Central de Negociação.

Consulte as condições do parcelamento no site:
https://bit.ly/SeuParcelamento

Canais de Atendimento do 
NAF – Online e Presencial:

Para obter atendimento online,
 acesse: https://naf.uniateneu.edu.br 

NAF Negociação e Cobrança 
Horário: 

8h às 20h | Segunda à sexta-feira 

https://bit.ly/SeuParcelamento


RENOVAÇÃO DO FIES E PROUNI:
• Tem dúvidas na renovação do Prouni, acesse nosso Tira Dúvidas: https://bit.ly/WebinarProuni

• Renovação do Aditamento Fies antigo: https://bit.ly/RenovaFies

• Renovação do Novo Fies: http://bit.ly/ReNovoFies

PROCESSO SELETIVO PARA O FIES
E PROUNI:
• Acesse o site da UniAteneu para conhecer os pré-requisitos e conseguir o seu financiamento:
http://uniateneu.edu.br/fies/

• Acesse o site da UniAteneu para conhecer os pré-requisitos e conseguir a sua bolsa:
http://uniateneu.edu.br/prouni/

• Em caso de dúvidas, acesse o nosso link de atendimento (Apoio Financeiro Online > Bolsas e Financiamentos): 
https://linktr.ee/setornaf

https://bit.ly/WebinarProuni
https://bit.ly/RenovaFies
http://bit.ly/ReNovoFies
http://uniateneu.edu.br/fies/
http://uniateneu.edu.br/prouni/
https://linktr.ee/setornaf


NÚCLEO

FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO
Elano Lopes – Gerente Financeiro
E-mail: financeiro@fate.edu.br

Fone: (85) 3033 5157

Ericláudio Leandro – Supervisor financeiro
E-mail: ericlaudio.leandro@uniateneu.edu.br

Fone: (85) 3033.5173



NÚCLEO DE ESPORTES

O investimento na área do esporte sempre foi uma prioridade da UniAteneu. O centro universitário promove o conceito 
de esporte como objeto plural e diversificado, focando-o em atividades direcionadas para a excelência desportiva, a 
saúde, a recreação, a reeducação, o desenvolvimento, a performance e a transcendência da condição humana.

Desde 2008, a UniAteneu desenvolve uma série de disciplinas desportivas que integram o talento dos alunos através 
do Núcleo de Esportes, que conta com a supervisão de destacados professores e treinadores que geram um espírito 
de equipe, de autoconfiança e de competitividade nos jovens atletas, inovando na dedicação e solidificação de um 
quadro de profissionais comprometidos com a educação através dos esportes.

Com a criação do Núcleo de Esportes, a UniAteneu também lançou o programa “Aluno-Atleta Ateneu”. Desde então, 
acreditou ser possível sonhar com resultados exitosos, que aos poucos se tornaram uma realidade. A instituição busca 
dar incentivo e apoio aos seus atletas, pois acredita que o esporte agrega, transforma e edifica qualquer sociedade.

Contato
E-mail: nucleo.esportes@uniateneu.edu.br
Contato: (85) 98217 5014

Fernanda Gomes - Coordenadora
E-mail: fernanda.sousa@uniateneu.edu.br  



ADMISSÕES
Horário de atendimento:

seg à sex 08h às 21h
sábados 08h às 12h

Matrícula
Vestibular/Enem
Originais e Cópias:

- Cédula de identidade;
- CPF;
- Título de eleitor;
- Certificado de reservista (homens);
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Certificado de conclusão do Ensino Médio;
- Histórico Escolar do Ensino Médio;
- Comprovante de residência atualizado.

Transferidos 
Originais e Cópias:

- Declaração de matrícula da IES de origem 
(Referente ao semestre em curso);
- Declaração de situação referente ao Enade;
- Declaração de autorização ou reconhecimento 
do curso em andamento;
- Declaração de que a matrícula na instituição de 



Graduados
Originais e Cópias:

- Cédula de identidade;
- CPF;
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Título de eleitor com comprovante de votação;

Serviços Oferecidos

- Atendimento;
- Informações para matrícula;
- Matrícula para cursos de graduação;
- Matrícula para cursos técnicos;
- Matrícula para cursos de pós-graduação;
- Atendimento para alunos novatos (solicitações de 
mudança de turno, curso, unidade de ensino ou 
modalidade);
- Aproveitamento de disciplinas interno ou externo 
para alunos novatos graduados ou transferidos;
- Entrega de boleto de matrícula;
- Recebimento de formulários do Ateneu Indica.

origem não está sob pendência jurídica (sub judice);
- Histórico acadêmico completo fornecido pela IES de 
origem;
- Programas das disciplinas cursadas com as 
respectivas cargas horárias, com carimbo e assinatura 
da IES de origem;
- Cópia do histórico e certificado do Ensino Médio;
- Cópia do título de eleitor e comprovante de votação;
- Cópia da cédula de identidade;
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia do comprovante de residência atualizado;
- Cópia do certificado de reservista (para candidatos 
do sexo masculino);
- Cópia do CPF.

- Certificado de reservista (para candidatos do sexo 
masculino);
- Histórico e certificado do Ensino Médio concluído.
- Histórico acadêmico completo fornecido pela 
instituição em que se diplomou;
- Diploma de graduação com registro do MEC;
- Comprovante de residência atualizado.
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