
SEJAM BEM VINDOS!



GUIA UNICAM (Estatuto Geral Unicam)
• Camiseta de Uniforme Unicam

• Disponível na secretária.
• Valor R$ 45,00.

• Lista de Chamada
• É obrigatório que contenha a assinatura do Aluno (a) para a validação

da presença na lista de chamada.
• A lista de chamada não poderá ser assinada pelo colega de classe, ou

por ele mesmo fora da sala de aula ou ainda após o termino da aula.
• A chamada oral será efetuada pelo professor após a coleta das

assinaturas.
• Sobre o Abono de faltas

• Acontecerá somente com a apresentação do atestado médico na
secretaria, que deve ocorrer com até 10 dias corridos, entregue por
ele ou por alguém de sua escolha.



• Sobre o Limite de Faltas (30%)
• Máximo de 18 faltas (dias) de tolerância para os alunos que estudam

durante a semana, seja segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira.
• Máximo de 12 faltas (dias) de tolerância para os alunos que estudam no

sábado.
• Ultrapassado o limite de faltas o aluno é considerado REPROVADO.

• Grupo WhatsApp Unicam
• É muito importante que todos os alunos façam parte do grupo de sua

sala de aula, pois constantemente serão enviadas informações, conteúdo
didático e orientações a serem seguidas pelos alunos.

• O grupo deve apenas receber informações ou mensagens de seus
administradores, que serão os Professores, Diretor e MKT, para que
assim este veiculo de comunicação permaneça exclusivo, claro e direto
com um único objetivo sendo este o ensino.



• Apostila
• Será disponibilizada apenas no formato PDF, os alunos receberão o

arquivo pelo grupo no WhatsApp. ( o aluno poderá ainda solicitar o
arquivo na recepção desde que apresente um Pendrive, desde que o
aluno não possua memória disponível suficiente em seu celular).

• Metodologia Avaliativa
• O curso é dividido em 4 módulos ou apostilas 1, 2, 3 e 4 que serão

disponibilizadas apenas no formato PDF, os alunos receberão os
arquivos pelo grupo whatsApp de sua sala.

• Serão efetuados 7 exames ao total (sujeito a alterações de acordo com
o professor).

• A média final para a aprovação é 7,0.



• O EPI ( Equipamento de Proteção Individual) é obrigatório sendo assim:
• De responsabilidade do aluno.
• O Jaleco (1) branco que será utilizado no laboratório e também em

clínica veterinária durante o estágio.
(Adotado como padrão pela maioria dos parceiros de estágio Unicam)

• O Pijama cirúrgico ou macacão (2) na cor azul ou verde para o uso em
fazenda e em aulas práticas de Grande Porte.

• Instrumentos Médicos de Uso Individual
• É de responsabilidade do aluno.
• Estetoscópio. (1)
• Termômetro. (2)

• Aulas Práticas
• O Professor irá orientar o aluno sobre o uso de EPI, assim como

informar o dia de aula prática com 10 dias de antecedência.



• As aulas práticas de Pequeno Porte acontecerão em sala de aula,
laboratório ou clinica veterinária conveniada com a escola.

• As aulas práticas de Grande Porte serão realizadas em fazendas.
• O horário é rigoroso para a partida do transporte, os alunos

receberão instruções de seus professores em sala de aula e pelo
grupo no whatsApp da sala!!! (Muita atenção, normalmente o
transporte para a aula prática ocorre pontualmente neste horário =
07:00 no sábado).

• Para Fazer as Aulas Práticas Perdidas
• Com a apresentação do atestado médico (sem custo).
• O agendamento será feito mediante a disponibilidade da mesma aula

dentro do calendário escolar.
• Caso o aluno não possua atestado médico e deseje refazer a aula

prática o custo é de R$ 150,00 reais.



• Quando Fazer a Prova Substitutiva?
• Quando o aluno não alcançar a aprovação após todas as provas

normais. (média 7,0).
• Ou caso ele venha a perder uma prova e não tenha o atestado

médico para justificar a falta, assim o conteúdo a ser estudado será
o mesmo da prova perdida, ou de sua menor nota.

• A prova P.S. tem uma data para ocorrer ao final do curso e será
informada pelo professor.

• O valor é de R$70,00.
• Quando Fazer o Exame Final?

• Quando o aluno não é aprovado mesmo após a P.S. (Prova
Substituta).

• O conteúdo para a prova será o de todas as apostilas.
• A média final para o exame passa a ser 6,0 (todas as notas serão

somadas a do exame final e divididas proporcionalmente).
• A data para a prova é agendada pelo professor.
• Sem custo.



• Estágio
• O agendamento ocorre somente após o envio das medias finais pelos

professores para a secretária, comprovando-se assim a aprovação do
aluno no conteúdo teórico.

• O agendamento deve ser feito na secretaria da escola, de segunda a sexta
– feira (horário entre 8 e 17 horas).

• O aluno será avaliado durante o estágio e seu desempenho deve atingir
média 7, sob pena de refaze-lo com taxa de remarcação.

• A REMARCAÇÃO DE ESTÁGIO com Taxa de R$ 250 ocorre quando:
• O aluno agenda seu estágio e não comparece na data prevista e

combinada.
• Não apresenta o atestado médico para justificar sua falta (para a clínica e

escola). Assim o reagendamento ocorre de acordo com disponibilidade
em agenda.



• O aluno também terá a opção de buscar seu estágio por conta própria caso
ele assim deseje, tendo ele preferência por outro local que não seja
conveniado com a Escola Unicam Ensino. (os parceiros disponibilizados pela
escola são para estágios de pequeno porte apenas).

• Buscar maiores informações na recepção sobre:
• Atestado de matrícula para solicitar estágio não conveniado com a

escola.
• Declaração de conclusão do estágio em local não conveniado. (será

aceito apenas por Médico Veterinário regularizado no CRMV)
• Atestado de escolha por local não conveniado.
• O aluno terá 1 mês para marcar seu estágio junto a recepção após sua

aprovação na primeira fase teórica do curso, caso ele venha a perder o
prazo, este deverá pagar taxa de remarcação (seja este estágio com
parceiro Unicam ou por conta própria).

• Ainda sobre o Estágio



• TCC – Trabalho de Conclusão do Curso  (AULA DE 
ORIENTAÇÃO) deve:

• Seguir normas da ABNT.
• Ser encadernado. 
• Relatar as experiências vividas durante o estágio, de acordo 

com os termos e conhecimentos adquiridos durante o curso.
• Orientações serão ministradas na ultima aula do curso.
• Modelo do TCC disponível no site 

http://unicamensino.com.br/download
• Tempo para produzir e entregar = 1 mês após o termino do 

estágio.
• Correção = pela dupla de professores responsáveis pela 

turma.
• Prazo para a correção é de 20 dias úteis.



• Entrega do CERTIFICADO
• Acontece após a entrega e aprovação do TCC.
• O prazo para a entrega do certificado é de 30 dias após a 

aprovação do TCC. 

• Dados Bancários da Escola para Transferências 
• CNPJ e PIX:  22.280.214/0001-00.
• Banco Itaú: AG 1023  CONTA 99876-6.
• Enviar o comprovante para o whatsapp da recepção no 

número (67) 99904-1131.

• Calendário Escolar 
• http://unicamensino.com.br/download

Desejamos a todos um excelente curso!



Diretor Celso Souza (67) 99965-1001


