Bem-vindo(a)!
Neste guia, apresentamos os
Colégios de Aplicação da UNIVALI.
Mais do que ensinar conteúdos curriculares,
nossos Colégios buscam promover o
desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes da Educação Básica.
Identidade CAU
Perfil educacional

Diferenciais
Orientações gerais

Ações interativas
Vida no campus

Quem somos
Somos um colégio universitário que há mais de 40
anos proporciona a formação integral de crianças e
adolescentes, pautada nos fundamentos das ciências,
das linguagens e das tecnologias. Um ambiente
inteiramente imerso e conectado a universidade,
que favorece a constante inovação de sua ação
pedagógica, gera entusiasmo pelo conhecimento e
transforma a vida de seus alunos.

Nossa missão
Promover o desenvolvimento integral de crianças
e adolescentes da Educação Básica, pautados
nos fundamentos das ciências, artes, linguagens
e tecnologias, formando pessoas colaborativas,
autônomas e íntegras.

Nossa visão
Promover o desenvolvimento integral de crianças
e adolescentes da Educação Básica, pautados
nos fundamentos das ciências, artes, linguagens
e tecnologias, formando pessoas colaborativas,
autônomas e íntegras.

Por que o nome colégios
“de aplicação”
Este nome é adotado por colégios que são
gerenciados por universidades, é o caso dos nossos,
ligados à Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI.
Por causa dessa proximidade com o Ensino Superior,
procuramos aplicar na Educação Básica propostas
metodológicas estudadas e pesquisadas pelos cursos
de Licenciatura - aqueles voltados à formação de
professores e também pelo Programa de Mestrado
e Doutorado em Educação. Temos acesso a toda
a infraestrutura da Universidade, que também é
apresentada neste guia.
Se você está pensando que esse é um diferencial
importante para uma escola, acertou. É isso mesmo:
nossos colégios são privilegiados. É colégio. É
Universidade. É você mais perto das suas escolhas.

Organização
CAU Itajaí
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental
• Ensino Médio
CAU Tijucas
• Ensino Fundamental
• Ensino Médio

Nossos colégios se compõem por:
• Direção geral
• Secretaria
• Equipe de professores
• Equipe de orientação pedagógica
• Equipe de apoio e manutenção

Ensino
No CAU encontramos juntamente com os estudantes,
caminhos para que cada um supere suas dificuldades
e melhore o seu desempenho escolar. Nas aulas
as interações são constantes e o acesso a diversas
linguagens, incentivam a observação, ajudam a
levantar hipóteses, analisar, sintetizar e refletir.

Currículo
O currículo escolar que adotamos valoriza as
experiências e os conhecimentos prévios dos nossos
estudantes, por meio de práticas que promovam o
conhecimento inovador, a autonomia intelectual e
o respeito ao outro. Em sintonia com a legislação,
incluímos entre os temas de estudo:
• a Educação das Relações Étnico-Raciais
• o Ensino de História da Cultura Afro-brasileira,
Africana e Indígena
• os Direitos Humanos, Ética e Cidadania
• a Sustentabilidade
• as Tecnologias Educacionais, entre outros
Tudo integrado às demais disciplinas de modo
transversal, contínuo e permanente.

Diferenciais
No CAU, promovemos interação entre as áreas do
conhecimento e tornamos o currículo mais flexível e
interessante. Dentro dessa proposta, duas disciplinas
se destacam:
Pensamento Computacional

Estimula o desenvolvimento do raciocínio
lógico e de estratégias para resolução de problemas.
Envolve práticas que auxiliam a dar significado a
conceitos matemáticos e de outras disciplinas.
Laboratório Maker

Abre espaço para criação de objetos a partir
de conceitos do Design, combinando diferentes
tecnologias construtivas, materiais e técnicas, inclusive
modelagem 3D.

Univali Idiomas

A Escola de Idiomas da UNIVALI, está integrada
aos Colégios de Aplicação com seus professores
ministrando a disciplina obrigatória de Língua Inglesa.
Nas disciplinas optativas o estudante poderá ainda
optar por outro idioma de sua preferência. São várias
aulas por semana e no fim do curso o estudante
tem direito a um certificado da escola de idiomas.
Os professores consideram a individualidade dos
estudantes e as aulas ocorrem de acordo com o perfil
de cada turma! Assim, a aprendizagem do idioma se
torna significativa.

Exame de
Proficiência

Tradução
e revisão

Mais opções
Os estudantes do CAU podem escolher entre várias
disciplinas eletivas:
• teatro
• dança contemporânea
• música (violão, teclado, canto)
• laboratório maker
• ferramentas digitais
• fotografia
• desenho artístico
• política e cidadania
• práticas corporais e desportivas
• empreendedorismo
• agroecologia
• gastronomia
• dança urbana

Eventos
Ao longo do ano, realizamos uma série de eventos:
• jogos internos
• hora do conto
• viagens de estudo e mostras de trabalhos
• palestras, entrevistas e seminários
• festas fixas do calendário escolar
• Open Class (aulas experimentais na graduação)

Atendimento aos pais
e responsáveis
Os colégios funcionam nos turnos matutino e
vespertino. Horários devem ser agendados pela
Central de Atendimento: 0800 723 1300

Bolsas de
estudo
Conheça as opções!
• Bolsa Filantropia CAU - para famílias cuja renda per
capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e
meio
• Bolsa Transferência - desconto de 30% concedido
para alunos ingressantes
• Bolsa Intercâmbio - 100% de desconto em
intercâmbio de curta e de longa duração para alunos
do 9º ano e Ensino Médio
• Bolsas Funcionários, Docentes e seus dependentes
- para responsáveis com vínculo institucional
• Bolsa Atleta - para quem treina e representa o
Colégio em competições esportivas
• Bolsa Mérito Estudantil - descontos na graduação e
na pós-graduação a egressos do CAU que receberam
o mérito
• Bolsa Grupo Familiar - para alunos do mesmo
grupo familiar, a partir do segundo integrante da
família

NAU

Para assegurar o direito às diferenças, contamos com
o Núcleo de Acessibilidade da Univali. Esse Núcleo

acolhe e acompanha os estudantes com deficiência,
transtorno do espectro autista, altas habilidades/
superdotação e dificuldades de aprendizagem.

Você precisa desse serviço ou conhece algum colega
que precise? Acione o NAU.

Financeiro
Todas as informações financeiras, incluindo os boletos
de mensalidade, estão disponíveis no Portal do Aluno.
Os boletos podem ser pagos em qualquer agência

bancária, mesmo após o vencimento. Dúvidas? Procure
a Secretaria do CAU.

Biblioteca
Além do Sistema Integrado de Bibliotecas (Sibiun), a

Univali também oferece a Biblioteca Digital. São mais

de 2 mil títulos que você pode consultar no Portal do
Aluno. Para ter acesso a todo o acervo, impresso e
digital, cadastre-se na biblioteca do seu campus.

Rádio e TV UNIVALI
Entretenimento, Cultura e Informação: esta é a fórmula
que faz sucesso nas duas emissoras educativas
mantidas pela Fundação UNIVALI.
A TV você assiste na NET, sintonizando o Canal 11.
A Rádio FM 94,9 você pode ouvir on-line.

Metodologia e avaliação
Situações do dia a dia movimentam as aulas no CAU.
Os professores se inspiram no cotidiano para despertar
entre os alunos o interesse pelo conhecimento.
Apresentam desafios e incentivam a busca de
soluções. Ajudam a perceber as relações entre os
conteúdos das disciplinas e a vida dos estudantes.
Isso se reflete no processo de avaliação, em que
tarefas individuais e coletivas se alternam para compor
médias bimestrais.
O acesso às notas é on-line, no Portal do Aluno, onde
também estão definidos os instrumentos empregados
nas avaliações. Dúvidas sobre como acessar o Portal
do Aluno?

Emergência
Bombeiros treinados formam um grupo próprio
da UNIVALI. Eles garantem assistência rápida e
profissional para a comunidade acadêmica. Recebem
o apoio de um serviço médico e ambulância tipo UTI
que chega a todos os campi.

Arte e Cultura
A área de Arte e Cultura é bem movimentada.
Sempre tem alguma coisa bacana acontecendo: no hall
da biblioteca, nos corredores, nos espaços de vivência,
nos auditórios. São oficinas, mostras, exposições,
palestras, teatro, dança, canto, música ...
Todos os estudantes podem participar: na plateia, ou
como protagonistas. É só deixar fluir a criatividade.
Informe-se!

Cursos de

Coral

música

Infanto-juvenil

Grupo de
dança

Enem

Em nossos colégios, os professores contextualizam
tudo o que é ensinado, seguindo a tendência do

Exame Nacional do Ensino Médio, que tem como lema
fazer da Educação Básica um Ensaio para a vida.

Programa de pesquisa

Quem estuda no CAU tem a oportunidade de realizar
trabalhos de iniciação científica durante o Ensino
Médio.

A cada ano, um edital seleciona projetos de pesquisa

e os professores que têm propostas aprovadas podem
contar com alunos bolsistas para auxiliá-los.

Os resultados são compartilhados em um congresso

anual que integra professores e alunos do CAU e das
graduações da UNIVALI.

Ouvidoria

Tem sugestões a fazer? Críticas, reclamações, elogios?
Um canal aberto para isso é a Ouvidoria.

Os meios de comunicação com a Ouvidoria são:
- Formulário no app “Minha Univali”
- Formulário na página da Univali

- Por e-mail, no endereço ouvidoria@univali.br
Seu nome será mantido sob sigilo.

Corpo docente
Selecionada por edital de acordo com a área de
formação, a equipe de professores é orientada
por uma forma de compreender o mundo, o
conhecimento e a cultura como ferramentas com as
quais cada sujeito é capaz de elaborar a sua própria
maneira de significar a realidade.

Formação continuada
Nossos professores participam do Programa de
Formação Continuada Docente da UNIVALI, em que
refletem sobre a aprendizagem, trocam informações
e aperfeiçoam os métodos de ensino. Nessas
ocasiões, em debates e seminários, são apresentados
a novas tecnologias, discutem temas da atualidade
e contribuem para o Projeto Pedagógico do CAU.
A Formação Continuada promove uma interação
importante, porque abre espaço para que os
professores pensem a educação e superem os desafios
do dia a dia na sala de aula.

Serviço voluntário
O voluntariado é uma oportunidade de prestar
serviço a instituições públicas e a entidades sem
fins lucrativos. O estudante que participa recebe um
certificado, e mais que isso, faz diferença ao contribuir
com as comunidades.

Museus
Os museus hoje em dia são espaços interativos e
superinteressantes.
A UNIVALI tem três: o Museu Oceanográfico, o
Ecomuseu e o Centro de Memória e Documentação.
Agende visitas. Você vai se surpreender!

Museu
Oceanográfico

Ecomuseu

Centro de
Memória e
Documentação

Identidade digital
Quando fazem a matrícula, nossos alunos recebem um
Código de Pessoa que é a sua identificação digital.
Com o código de pessoa e uma senha eles acessam
Intranet, Biblioteca, Rede Wi-Fi, Portal do Aluno,
computadores e outros serviços on-line.
Também criam o endereço @edu.univali.br, com 50 GB
de espaço no e-mail e 1TB no OneDrive Business. Tudo
gratuito na sua Intranet > E-mail (Office 365).
Dúvidas sobre o Código de Pessoa? É só acessar
www.univali.br/intranet ou entrar em contato com a
Central de Atendimento pelo 0800 723 1300

Rede Wi-Fi
Para ficar conectado no campus é preciso acessar:
www.univali.br > Minha UNIVALI > Rede Wi-Fi

Laboratórios de
informática
Temos vários instalados nos campi. Use-os conforme
as normas e horários publicados em cada ambiente
e siga sempre as orientações dos funcionários
responsáveis.
Cada estudante dispõe de uma cota anual de
impressão. É possível acompanhar o uso e até comprar
mais créditos de impressão na Intranet.

Aplicativo
Minha Univali – Acesse notas, faltas, dados do
setor financeiro, horário de aulas, material didático
e biblioteca. Aproveite e compartilhe sua ideia para
melhorar o aplicativo.

Vida no campus
Além do que já apresentamos a você neste guia, o dia
a dia no campus é cheio de outras possibilidades.
Conheça alguns dos serviços oferecidos à comunidade
e encontre fácil nossos telefones e endereços.
Centro de
vivência
Agência Acadêmica
de Turismo

Escritório Modelo
de Advocacia
Hospital Universitário
Pequeno Anjo

Pastoral
universitária

Tratamentos estéticos
faciais e corporais
Musculação e
práticas desportivas

Farmácia
comunitária

