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Oi Calouro(a)!

Seja bem-vindo à Unifimes, é uma satisfação muito

grande recebê-lo na Instituição. Sabemos que ingressar no Ensino

Superior não é uma tarefa fácil e que exige muita determinação e

dedicação.

Nós, da Unifimes, estamos aqui para tentar facilitar essa

parte da sua jornada. Te desejamos muito sucesso!

Nesse primeiro contato, vamos te dar algumas orientações

básicas para você não ficar perdido.



O SEI (Sistema Educacional Integrado) é uma

das ferramentas mais importantes que você vai utilizar,

nele você tem acesso aos seus horários, protocolos, notas

e também materiais enviados pelos professores.

www.sei.unifimes.edu.br

Seu primeiro acesso ao SEI:

Usuário e senha: Números do seu CPF sem pontos ou

traços.

No primeiro acesso você deverá atualizar seus

dados e fazer a alteração da sua senha. É de suma

importância que você deixe sempre atualizado seus

telefones de contato e e-mail.



Um dos canais que você mais vai utilizar dentro

da sua jornada acadêmica é a Central de Atendimento ao

Aluno.

É através dela que você poderá solicitar

documentos, fazer matrículas e rematrículas, inclusão de

disciplinas, alteração de boletos e demais solicitações.

Lembrando que a maioria dessas solicitações

pode ser feita através do seu próprio SEI na aba

“Secretaria Online”.

Os telefones de atendimento são: (64)3672-

5132 / (64)3672-5111 (whatsapp) ou pelo e-mail:

caa@unifimes.edu.br.



Um ambiente que você vai usar com muita

frequência também é a Biblioteca da instituição.

Para estudar no interior da Biblioteca não é

necessário a carteirinha, porém nesse momento de

pandemia os estudos no interior dela estão suspensos, o

atendimento é só para empréstimo ou devolução.

Para fazer empréstimo de livros é necessário ter

a carteirinha da Biblioteca, para isso você deverá procurá-

la através dos canais: (64)3672-5123 ou

biblioteca@unifimes.edu.br

Lembrando que a Biblioteca também possui um

acervo digital com mais de 7.500 títulos para consulta.



E caso você necessite de algum tipo de bolsa

para dar continuidade aos seus estudos, a Unifimes possui

um Núcleo especialmente voltado para esclarecer suas

dúvidas:

Lá você poderá receber todas as orientações

sobre as bolsas ofertadas pela instituição. Núcleo de

Assuntos Estudantis. Contato: (64)3672-5144



Telefones importantes:

Unidade Mineiros

Assessoria Medicina:

assessoriamed@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5159

Atendimento ao Professor:

subsecretaria@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5116

Biblioteca:

biblioteca@unifimes.edu.br Telefone:(64)3672 5123

Central de Atendimento ao Aluno:

caa@unifimes.edu.br Telefones: (64)3672 5111(whatsapp) / 

(64)3672 5132

Certificados:

certificados.unifimes@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5161

Diretoria de Ensino:

diretoriadeensino@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5135



Diretoria de Extensão:

extensao@unifimes.edu.br Telefone:(64)3672 5153

Diretoria de Pesquisa:

pesquisa@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5151

Núcleo de Estágio e Monografia:

estagio.monografia@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5108

NUFAPE:

nufape@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5169

Ouvidoria:

ouvidoria@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5156

Pró-reitoria de Administração:

proap@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5125

Pró-reitoria de Ensino:

proepe@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5138

Recepção:

recepcao@unifimes.edu.br Telefone: (64) 3672 5100



Reitoria:

unifimes@unifimes.edu.br Telefone: (64)3672 5147

Secretaria Acadêmica:

secretaria@unifimes.edu.br Telefones:(64)3672 5106 / (64)3672 

5133 / (64)3672-5150

Unidade Trindade

Telefones:

(62)3292-2580 / (64)9.9654-7657 (whatsapp)

Emails:

Secretaria:

unifimes.trindade@unifimes.edu.br



Mais uma vez, seja muito bem vindo(a).

Estamos ansiosos para te oferecer a melhor jornada nessa

caminhada!
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