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Apresentação

Prezado(a) estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é 
imprescindível conhecer a forma como o seu curso está estruturado. Assim sendo, este 
Manual tem o objetivo de apresentar informações acerca do projeto pedagógico do curso de 
especialização que você irá cursar.

Aqui, encontram-se respostas às seguintes perguntas:

 • Como o curso está organizado?

 • Quais são os objetivos do curso?

 • Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?

 • Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi 
planejado para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual
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Palavras do Coordenador

Prezado(a) estudante, 

O mercado de data centers conheceu uma expansão enorme nos últimos anos devido a 
uma série de fatores. A internet trouxe várias possibilidades de negócios, e os grandes 
desenvolvedores de soluções passaram a utilizar data centers cada vez maiores e mais 
exigentes. 

Empresas de todos os portes assumiram sistemas automatizados para seus processos, tais 
como sistemas de gestão, sistemas contábeis, sistemas de relacionamento com o mercado, 
entre muitos outros, e todos eles exigindo grandes esforços computacionais e de memória 
digital. 

Em consequência, atendendo tais expectativas e visando superar as fraquezas técnicas 
dos antigos CPDs ou centros de processamento de dados, normas e standards nacionais e 
internacionais foram preparados e publicados nos últimos dez anos.

As primeiras normas específicas para a infraestrutura de data centers surgiram no final dos 
anos 2010, e a norma brasileira foi publicada em 2013, já refletindo os avanços tecnológicos 
recentes.  Em paralelo, alguns novos conceitos de computação foram lançados, como a 
computação em nuvem – cloud – que faz uso de redes integradas de data centers como 
repositórios de dados e também como centros de processamento, o conceito de “Big Data”; 
e finalmente as tecnologias de base da Internet das Coisas, que promete multiplicar as 
necessidades de data centers em todo o mundo.

No Brasil, essa realidade faz-se presente até no noticiário cotidiano. Estimam-se em dezenas 
de milhares os data centers no país, desde os gigantes, que fornecem serviços diversos, até 
os corporativos, dos menores até os de grande porte. 

Além disso, a característica principal tem sido a exigência de disponibilidade, ou seja, esses 
centros de dados não podem parar. Porém, a mão de obra especializada para entender e 
operar tais estruturas não está ainda formada e, basicamente, tem dependido de experiências 
em campo, com poucos treinamentos oferecidos pelos fabricantes.

Dessa forma, este curso está projetado para formar e especializar profissionais, sejam eles 
egressos dos cursos de Sistemas para Internet, de Ciências da Computação, de Sistemas 
da Informação, das Engenharias, ou para aqueles que já atuam nesse mercado, criando 
conhecimentos aprofundados para conceituar, operar e prestar serviços relacionados aos data 
centers. 

Seja bem-vindo, estudante do curso de pós-graduação em Datacenter: projeto, operação e 
serviços da UnisulVirtual!  

Mauro Faccioni Filho

Coordenador do curso
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Organização do curso

Realizado na modalidade a distância, o curso conta com os seguintes recursos: 

 • Manuais: do curso e do aluno, disponibilizados no EVA (Espaço UnisulVirtual de 
Aprendizagem). 

 • Seminários virtuais: eventos realizados periodicamente e divulgados nos meios 
de comunicação disponíveis. Compõem-se, basicamente, de palestras com 
professores renomados, transmitidas via Internet, pelo Sistema Streaming de 
Vídeo.

 • Sistema Tutorial UnisulVirtual: composto por uma equipe de professores, tutores 
e coordenadores que acompanham você em seus estudos durante todo o curso. 
Leia mais informações sobre o assunto no Manual do Aluno da Pós-graduação.

 • Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA): plataforma online que concentra 
a maior parte das atividades de uma Unidade de Aprendizagem. Compreende 
conteúdos de leitura obrigatória, plano de ensino, webaulas, cronograma e 
indicações para atividades de autoaprendizagem, além de ferramentas que 
proporcionam interação com o sistema tutorial e com os colegas de turma.

 • Avaliações presenciais e a distância: para acompanhamento e avaliação da 
aprendizagem e em cumprimento às condicionantes da legislação educacional. 

Credenciamento da UNISUL pelo MEC

A Unisul foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar cursos na modalidade 
a distância, nos seguintes níveis e abrangências:

1. Abrangência Nacional: Portaria MEC n. 2.146, publicada no Diário Oficial da 
União de 20 de julho de 2004, página 99, seção 1, autorizando a Unisul a atuar 
em todo o território nacional na oferta de cursos superiores a distância.

2. Nível de Graduação: Portaria MEC n. 1067, de 8 de maio de 2003, publicada no 
Diário Oficial da União, em 9 de maio de 2003.

3. Nível de pós-graduação (lato sensu): Portaria MEC n. 2132/2002, publicada no 
Diário Oficial da União de 23/7/2002, e Despacho Ministerial publicado no diário 
Oficial, de 9 de dezembro de 2002, página 20, Seção 1.

4. Curso Sequencial: Portaria MEC n. 238/2003, publicada no Diário Oficial da 
União em 21 de fevereiro de 2003.



9

Datacenter: projeto, operação e serviços  

Objetivos do Curso

Objetivo geral

Formar profissionais, com elevado nível de conhecimentos técnico e conceitual, sobre 
sistemas modernos de centros de dados, ou data centers, aptos a desempenharem funções 
estratégicas nas áreas de projetos, de operação e de prestação de serviços, no mercado 
competitivo dos data centers.

Objetivos específicos

 • Oferecer, aos participantes, conhecimentos atualizados sobre conceitos e 
infraestrutura de data centers, permitindo atuação nas áreas de projetos, de 
operação e de prestação de serviços de data center.

 • Proporcionar aos alunos um conhecimento abrangente das atuais normas 
nacionais e internacionais a respeito da infraestrutura de data centers.

 • Desenvolver metodologias para a gestão dos projetos, da infraestrutura 
operacional e da disponibilidade total dos data centers;

 • Posicionar gestores e executivos quanto aos serviços gerais oferecidos por data 
centers;

 • Desenvolver metodologias e apresentar ferramentas para a gestão dos ativos do 
data center;

 • Estimular os alunos no conhecimento e na oferta de serviços de data center, tais 
como computação em nuvem - cloud - colocation, hosting e telecomunicações;

 • Fortalecer os conhecimentos de internet e aprofundar conceitos em novas 
tendências, como a internet das coisas e Big Data.
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Grade curricular

As certificações totalizam 390 horas e estão assim apresentadas:

Certificações estruturantes: 360 horas.

Certificações específicas: 30 horas.

Certificação Unidades de 
Aprendizagem Créditos Carga 

Horária Ementa

Data center: 
projeto 

Gestão da Infraestrutura do 
Data Center

2 30

Gerenciamento e automação 
da infraestrutura em tempo 
real. Plataformas de software e 
hardware. Monitoramento ambiental: 
temperatura, umidade, fumaça, 
líquidos. Visualização e gestão de 
áreas e espaços. Segurança física. 
Gráficos, relatórios e simuladores. 
Eficiência energética. Integração de 
sistemas diversos. Planejamento 
de operações e manutenção. 
Monitoramento remoto 24x7.

Data center: 
projeto

Gestão de Projetos de 
Inovação

4 60

Gestão de projetos com foco em 
soluções de inovação. Conceito de 
inovação. Requisitos do cliente e 
de mercado. Escopo do problema. 
Análise de recursos materiais e 
humanos. Planejamento de atividades, 
fluxo e sincronismo de equipes. 
Controle da qualidade. Riscos: análise 
e gerenciamento. Metodologia ágil 
SCRUM. Modelo PMP/PMBOK. 
Encerramento de projetos. Verificação 
da satisfação do cliente.

Data center: 
projeto

Gestão dos Ativos do Data 
center

2 30

Gestão dos ativos no data center. 
Visualização de elevação dos racks.

Monitoramento de consumo elétrico 
e disponibilidade dos equipamentos. 
Gestão de movimentação, adição 
e troca de equipamentos - MAC - 
move, add, change. Simuladores.  
Mapeamento de rede de comunicação 
e elétrica. Relatórios e gráficos. 
Monitoramento remoto 24x7.

Subtotal 8 120
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Data center: 
operação

Conceitos e Infraestrutura 
de Data center 

3 45

Conceito moderno do data center. 
Topologia. Planejamento do espaço 
em projeto de data center. Sistemas 
elétricos. Sistemas de climatização. 
Cabeamento de telecomunicações. 
Segurança física e prevenção de 
sinistros. Redundância. Conexão 
à internet: banda, segurança e 
redundância. Data center modular.

Data center: 
operação

Disponibilidade e Qualidade 
Operacional de Data 
centers 

2 30

Gerenciamento da disponibilidade. 
Virtualização de servidores e 
aplicações. Storage. Cabeamento 
gerenciável. Redes locais virtuais.

Monitoramento da rede, aplicações 
e equipamentos. Segurança física e 
segurança de rede. Manutenção da 
infraestrutura.

Data center: 
operação

Normas e Classificação de 
Data centers

2 30

Principais normas brasileiras e 
internacionais sobre data centers.

Características das normas e 
comparações. A norma brasileira NBR 
14565. Classificação em TIER e o 
Uptime Institute. Novas tendências 
das normas.

Subtotal 7 105

Data center: 
serviços

Cloud: computação em 
nuvem 

2 30

Definição de Cloud. Características 
gerais dos sistemas em cloud. Tipos 
de serviços de cloud: IaaS, PaaS, 
DevaaS, SaaS, CaaS, EaaS, DBaas. 
Implantação privada, pública e híbrida. 
Sistemas de segurança. Legislação. 
Mercado e principais atores.

Data center: 
serviços

Internet das Coisas

3 45

Conceito de internet das coisas - 
IoT (Internet of Things). Histórico 
e evolução. Topologia. Tecnologias 
para suporte ao IoT, protocolos 
IPv4 e IPv6. Interoperabilidade de 
sistemas. Conexão de equipamentos: 
computadores, celulares, objetos, 
equipamentos, eletrodomésticos, 
sensores, dispositivos diversos. 
Impactos no Big Data. 
Desenvolvimento de soluções e 
tendências de mercado na IoT.
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Data center: 
serviços

Serviços de Colocation, 
Hosting e Telecom

2 30

Conceitos e descrição de serviços 
gerais de Data Center: hospedagem 
de sites, aplicações e soluções 
(hosting), servidor dedicado, e-mail 
corporativo, streaming de áudio 
e vídeo. Data center backup e 
disaster recovery. Colocation 
para equipamento, para rack, em 
cela (cage). Serviços de Telecom: 
link dedicado, PABX-IP, redes 
corporativas, telefonia digital, 
gerenciamento de firewall. Modelo 
ITIL.

Subtotal 7 105

Metodologia da 
pesquisa científica

Metodologia da Pesquisa 
Científica

2 30

Ciência e pesquisa. Planejamento de 
pesquisa científica. Tipos, métodos 
e técnicas de pesquisa científica. 
Coleta e análise dos dados. Projeto de 
pesquisa.

Subtotal 2 30

Trabalho de 
conclusão de 
curso 

Trabalho de Conclusão 
de Curso em Design de 
Produto na Era Digital 2

30

Estrutura do trabalho de conclusão de 
curso (TCC). Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, 
coesão e coerência em relação à 
linguagem e ao conteúdo do TCC.

Subtotal 4 60

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 390

Fonte: PPC do Curso de Especialização em Datacenter: projeto, operação e serviços (UNISUL, 2015). 

Avaliação da aprendizagem

Entende-se que a processualidade da avaliação acontece no decorrer das diversas atividades 
formativas e nos diversos ambientes de aprendizagem. É no decorrer desse processo que 
o professor faz diagnósticos, identifica eventuais dificuldades na aprendizagem e busca 
estratégias para saná-las. Além disso, ao estudante, poderão ser possibilitadas revisões e 
complementações das suas atividades de avaliação.

As atividades de avaliação têm, ainda, o objetivo de atribuir notas ao desempenho do 
estudante. 

1. Avaliação a distância (AD): no decorrer do período de oferta das Unidades 
de Aprendizagem, estarão disponibilizadas, por meio digital, no Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem, para realização individual ou em grupo. Poderão 
ser atividades individuais, fóruns de discussão, atividades em grupo, pesquisas 
etc. 



13

Datacenter: projeto, operação e serviços  

2. Avaliação presencial (AP): para algumas Unidades de Aprendizagem, será 
realizada uma etapa presencial de avaliação, por escrito, nos polos de apoio 
presencial da Unisul. 

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação de cursos de pós-graduação, o 
aproveitamento do estudante em cada Unidade de Aprendizagem será expresso nos níveis de 
conceitos equivalentes a intervalos de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

Conceito A – Excelente = Nota 9,0 a 10,0

Conceito B – Bom = Nota 8,0 a 8,9

Conceito C – Regular = Nota 7,0 a 7,9

Conceito R – Reprovado = Nota zero a 6,9

Para obter aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, o estudante deverá atingir conceito 
final igual ou superior a “C”. Considerando tratar-se de curso na modalidade a distância, cuja 
obrigatoriedade de 75% de frequência não é necessária, exigir-se-á para a aprovação nas 
Unidades de Aprendizagem do presente curso 100% de frequência nas avaliações presenciais. 

Conforme Resolução CÂM-GES UNISUL, n. 163/2008, o estudante reprovado deverá 
matricular-se novamente na mesma Unidade de Aprendizagem ou, caso essa não seja 
oferecida no período desejado, será facultada a sua realização em outro curso lato sensu, 
desde que apresente, no mínimo, o mesmo número de créditos e conteúdo equivalente, seja 
requerido à Coordenação de Curso o aproveitamento de estudos, observado o tempo máximo 
de conclusão do curso. Ainda conforme a Resolução CÂM-GES UNISUL n. 163/2008, fica 
ressalvada a possibilidade de obtenção de vaga em disciplina ou Unidade de Aprendizagem, 
em mesmo curso lato sensu reeditado, a ex-estudantes que tenham abandonado o curso ou 
dele desistido, mediante requerimento de retorno, com aproveitamento integral de estudos de 
disciplina ou Unidade de Aprendizagem realizadas, respeitados os critérios de equivalência 
explicitados no projeto pedagógico do curso, condicionado à existência de vaga e observado 
o prazo máximo de conclusão do curso.

Será considerado aprovado no curso e com direito ao certificado de conclusão o estudante 
que satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

 • aprovação em todas as Unidades de Aprendizagem; 

 • aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Trabalho de conclusão de curso

Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão 
ser apresentados em um artigo, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas 
de pesquisa:

1. Datacenter: projeto

2. Datacenter: operação

3. Datacenter: serviços
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Na linha de pesquisa Datacenter: projeto pode ser elaborado um artigo com foco em 
tecnologia ou em gestão, abordando conceitos sobre a infraestrutura de data centers, sobre 
as normas de data centers, e sobre a classificação de data centers, ou ainda em temas como 
eficiência energética e novas matrizes de energia, entre outros.

Na linha de pesquisa Datacenter: operação pode ser elaborado um artigo com foco em 
tecnologia ou em gestão, considerando os aspectos da rotina operacional dos data centers, 
especificamente em sistemas de gestão de projetos de inovação relacionados à operação, 
à gestão da infraestrutura do data center, ou a temas de gestão dos ativos, abordando 
tecnologias como softwares de automação, serviços de manutenção, rotinas e processos 
operacionais, ou relacionados à disponibilidade e qualidade operacional de data centers.

Na linha de pesquisa Datacenter: serviços pode ser elaborado um artigo com foco em 
tecnologia ou em gestão, abordando serviços como cloud, ou computação em nuvem, 
serviços diversos e de suporte à nova internet das coisas e sua demanda por bases de dados, 
e serviços de colocation, hosting e telecomunicações.

BASE LEGAL

RESOLUÇÃO CÂM-GES 163/2008.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários ao desenvolvimento 
de pesquisa científica e à elaboração do relatório de pesquisa.

Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira confiável e 
convincente.

Consultar bases de dados científicas.

Realizar levantamento bibliográfico.

Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

Elaborar instrumentos de coleta de dados.

Realizar a coleta e análise dos dados para pesquisa.

Desenvolver relatório final de pesquisa.

CARGA HORÁRIA

30 horas
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Orientação 

O TCC deverá ser elaborado após o término dos créditos e será orientado por professores 
do Curso. Concluídas as Unidades de Aprendizagem, os estudantes terão um prazo para 
produção e entrega do TCC, que não poderá exceder seis meses, contados a partir da data de 
término da última Unidade de Aprendizagem do Curso. 

É designado um professor orientador para a orientação do TCC, com titulação mínima de 
mestre, para cada estudante, com formação na área em que será desenvolvido o trabalho.

A orientação e o acompanhamento do estudante serão efetuados por meio do Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem, em sala virtual especificamente estruturada para tal finalidade. 
O trabalho de orientação terá como suporte uma sistematização previamente elaborada 
e disponibilizada na sala virtual, na qual orientador e estudante terão as possibilidades de 
acompanhamento, orientação e de manter contatos regulares relativos ao processo de 
elaboração do TCC. As temáticas para a elaboração do TCC serão organizadas em linhas 
de pesquisa, com base nas quais serão determinadas as salas virtuais de acompanhamento 
e orientação. A partir da definição das linhas de pesquisa serão alocados os professores 
orientadores.

O estudante terá a possibilidade de escolha de sua linha de pesquisa, resguardada a 
prerrogativa de deferimento pela coordenação do curso, que respeitará a distribuição e 
organização dos estudantes por sala e linha de pesquisa.

O professor orientador é designado pelo coordenador de curso, obedecendo à integração da 
linha de pesquisa escolhida pelo estudante e à formação do professor. 

Relação de número de alunos por orientador

Cada professor orientador terá sob sua responsabilidade no máximo10 (dez) orientandos em 
cada sala virtual de orientação e no máximo 30 (trinta) orientandos simultaneamente.

Atribuições do coordenador 

 • Indicar os professores orientadores e organizá-los em linhas de pesquisa.

 • Orientar os estudantes e professores orientadores quanto ao trabalho a ser 
desenvolvido no TCC.

 • Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos professores orientadores, via EVA.

 • Encaminhar os TCCs com conceito A para publicação na Biblioteca Virtual da 
Unisul.

 • Acompanhar os agendamentos das defesas pelo EVA e realizar os procedimentos 
necessários.

 • Compor as bancas de avaliação do TCC.

 • Aprovar e assinar as atas de defesa.

 • Zelar pelo atendimento dos objetivos do TCC e das competências a serem 
desenvolvidas pelos estudantes.
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Atribuições do professor orientador

 • Analisar, sugerir ajustes e aprovar o tema e a sua delimitação.

 • Fiscalizar o cumprimento dos prazos definidos no cronograma do EVA.

 • Acompanhar o andamento do trabalho, com resposta em tempo hábil para que o 
estudante possa corrigir e reenviar para reavaliação.

 • Exigir o cumprimento da frequência dos contatos, quinzenalmente.

 • O TCC será desenvolvido individualmente, porém, cabe ao professor orientador, 
por meio de fóruns, propiciar o compartilhamento de conhecimentos entre os 
estudantes no processo de elaboração de TCC.

Atribuições do estudante

 • Definir e delimitar o tema, demonstrando sua relevância e atualidade.

 • Manter contatos frequentes com o professor orientador, pelo Espaço Virtual de 
Aprendizagem (EVA), no mínimo, quinzenalmente.

 • Tomar conhecimento e cumprir os prazos previstos no cronograma de 
elaboração do TCC apresentados no EVA. 

 • Elaborar e enviar o TCC pelo EVA, na data determinada, para apreciação pelo 
professor orientador.

 • Defender o TCC conforme as orientações recebidas.

Defesa e/ou diretrizes para avaliação do TCC

Ao final do curso, após ter encaminhado a versão final de seu trabalho para o orientador, o 
estudante será submetido a uma defesa individual e oral do seu TCC, perante uma comissão 
avaliadora. Esta será constituída pelo professor orientador e por mais um professor, com título 
de mestre (no mínimo), designado pela coordenação do curso.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Serão considerados como critérios de avaliação os seguintes aspectos:

 • grau de ineditismo;

 • relevância do tema e pertinência com as certificações do curso; 

 • criatividade, ideias inovadoras e capacidade de argumentação;

 • alcance dos objetivos propostos;

 • utilidade e aplicabilidade dos resultados obtidos; 

 • correção ortográfica, coerência interna, clareza e objetividade no texto escrito;

 • respeito às normas da ABNT;

 • capacidade de argumentação frente à arguição oral, observada na defesa presencial.
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O conceito final do TCC será formado pela soma das notas emitidas pelos dois avaliadores 
da comissão: o professor orientador e mais um professor, dividida por dois. Será considerado 
aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 7,0, equivalente ao conceito C, 
conforme indicado na tabela a seguir:

Conceito Nota

A – Excelente 9,0 a 10,0

B – Bom 8,0 a 8,9

C – Regular 7,0 a 7,9

R – Reprovado zero a 6,9

Convalidação de Unidades de 
Aprendizagem

Os alunos poderão convalidar disciplinas/Unidades de Aprendizagem cursadas em outras 
Instituições ou na própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível ou de nível 
imediatamente superior. O aproveitamento de estudos de disciplinas já realizadas em outros 
cursos de pós-graduação deverá respeitar o limite de até 6 (seis) créditos e obedecer aos 
seguintes critérios para efetuar a equivalência: número compatível de créditos; carga horária 
correspondente; similaridade dos conteúdos ministrados; Unidade de Aprendizagem concluída 
nos últimos quatro anos.

Certificação

Para obter o Certificado é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas 
Unidades de Aprendizagem das respectivas Certificações e ter aprovado o Artigo (TCC) em 
banca devidamente constituída. 

Assim, o estudante receberá o certificado de especialista em Data center: projeto, 
operação e serviços. 
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Perfil do profissional formado pelo 
curso

O profissional egresso do Curso de Especialização em Data center: projeto, operação e 
serviços deverá possuir, em maior ou menor intensidade, as seguintes competências:

 • desenvolver capacidade estratégica e técnica para atuar na área de 
data centers: projetar, operar e ofertar serviços de data center com base em 
conhecimentos técnicos e de gestão, e com embasamento em termos de normas 
nacionais e internacionais;

 • mobilizar recursos: identificar possibilidades de atuação no mercado de data 
center, de forma individual ou corporativa, para trabalhos conceituais de projeto, 
consultoria ou operação;

 • comunicar: desenvolver o processo de comunicação na organização em que 
atua e no mercado, visando minimizar barreiras de comunicação e permitir o 
fluxo de informações, seja para equipes de projetos, de manutenção e operação, 
ou para os prestadores de serviços;

 • desenvolver relacionamentos interpessoais: otimizar as capacidades 
pessoais e aprimorar o conhecimento e experiências em sistemas de data 
center, estimulando o desenvolvimento de grupos de trabalho colaborativo, 
especialmente naqueles focados nos serviços para o mercado;

 • criar o compromisso para a mudança: ser agente transformador na área de 
atuação da tecnologia dos data centers, seja do ponto de vista das tecnologias 
e/ou das tendências do mercado.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico

Atendimento online:

Portal MinhaUNISUL (<http://minha.unisul.br>): Atendimento Online > Informação/ Reclamação 
> Solicitar Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – 
Palhoça/SC.

Atendimento SAIAC: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000

(48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)

Horário de atendimento da Central de Relacionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Coordenação do Curso

Mauro Faccioni Filho 

Mauro.Faccioni@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:Mauro.Faccioni@unisul.br
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