MANUAL
do aluno

Quando conhecemos e curtimos o lugar em que convivemos, tudo se torna mais
fácil e agradável.
Por isso, a Toledo Prudente apresenta o Toledo & Você – Manual do Aluno, com o
intuito de organizar e simpliﬁcar a sua vida acadêmica.
Essa é uma leitura que reúne informações necessárias à postura acadêmica,
tornando-se fundamentais e imprescindíveis à sua integração com as futuras
funções proﬁssionais.
Seja bem-vindo a Toledo Prudente Centro Universitário!

NOMENCLATURA
A Toledo Prudente é um Centro Universitário situado em Presidente Prudente. Para
ﬁns de divulgação ou menção, suas nomenclaturas corretas são:
Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente;
Toledo Prudente Centro Universitário
Toledo Prudente

COMO NASCEU
A TOLEDO PRUDENTE?
A história da Toledo Prudente começa no dia 2 de março de 1961, quando chegaram
na cidade Dr. Antônio Eufrásio de Toledo e seu genro, Milton Pennacchi, ambos
vindos de Bauru (SP). Milton era o braço direito de Dr. Toledo na missão de instalar
na capital da Alta Sorocabana, uma unidade da Instituição Toledo de Ensino, hoje
denominada Toledo Prudente Centro Universitário.

Milton Pennacchi
Dr. Antônio Eufrásio de Toledo

Zelly Pennacchi Machado
Reitora e Pró-Reitora Acadêmica
zelly@toledoprudente.edu.br

Maria do Carmo de Toledo Pennacchi
Pró-Reitora Financeira
karmo@toledoprudente.edu.br

Maria Inês de Toledo Pennacchi Amaral
Pró-Reitora Administrativa
mai@toledoprudente.edu.br

RESULTADOS
A ﬁlosoﬁa de trabalho da equipe Toledo Prudente é buscar, sempre, melhorias
para sua comunidade acadêmica, colocando seus alunos em patamares ainda
mais altos e inserindo-os em um novo contexto para conquistarem os melhores
lugares do mercado de trabalho.
Sendo considerada pelo Ministério da Educação (MEC) uma das melhores
instituições de ensino superior privadas do Brasil, a Toledo Prudente conta ainda:
- Cursos de graduação na modalidade da Educação a Distância;
- Cursos de pós-graduação nas áreas de Negócio e Direito;
- Programa de Mestrado Proﬁssional em parceria com a Unisuam;
- Conquista de seis Selos OAB Recomenda consecutivamente;
- Ótimo desempenho em provas como a do Conselho Federal de Contabilidade;
- Ótimas aprovações em concursos e taxa de empregabilidade.
Entre outros.

HORÁRIO DAS AULAS
TURNO
Manhã
Tarde
Noite

INÍCIO

INTERVALO

7h30
13h30
19h

9h10
15h
20h40

FIM
11h10
17h
22h40

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS
Setor

Pessoa Responsável

Horário de funcionamento

Atividades complementares
Biblioteca
Cantina
Centro de Impressão
Centro de Pós-graduação
Controladoria/Financeiro
Coordenação de cursos – Secretaria
Diretoria – Secretaria
Empresa Júnior Toledo
Escritório de Apoio Acadêmico – EAA
Escritório Jurídico
Fórum Simulado
Laboratórios de informática
Secretaria geral
Suporte Tecnologia
Tesouraria

Mariana/Fernanda
Amanda
Cristina
Centro de Impressão
Daysa
Karmo
Fernanda e Lucilaine
Juliana
Fernanda
Escritório de Apoio Acadêmico – EAA
Marcio/Lígia
Fórum Simulado
Laboratórios de Informática
Secretaria Geral
Suporte Tecnologia
Tesouraria

2ª a 6ª feira, das 8h às 17h e das 13h às 22h
2º a 6ª feira, das 7h às 22h e aos sábados, das 7h às 11h
2ª a 6ª feira, das 7h às 11h, das 18h às 22h e aos sábados, das 7h às 11h
2ª a 6ª feira, das 7h às 22h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h30 e das 19h às 22h e aos sábados, das 8h às 12h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h30
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h
2ª a 6ª feira, das 8h ás 12h, das 13h às 17h
2ª a 6ª feira, das 13h às 21h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
2ª a 5ª, das 7h30 às 11h30 e das 18h às 21h e 6ª feira, das 7h30 às 11h30 e das 18h às 19h
2ª a 6ª feira, das 7h às 22h
2ª a 6ª feira, das 7h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h, e das 18h às 22h. Aos sábados, das 8h às 12h
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h30

*O atendimento dos setores durante a pandemia de Covid-19 acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h.

CURSOS EAD

CURSOS PRESENCIAIS

Curso de Pós-graduação
CURSO DE GRADUAÇÃO
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Direito
Educação Física
Engenharia Civil – Integral
Engenharia Civil - Noturno
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Estética e Cosmética
Fisioterapia
Gastronomia
Gestão Financeira
Marketing
Marketing e Publicidade
Nutrição
Sistemas de Informação

Curso de Pós-graduação

DURAÇÃO

Administração - EAD
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAD
Ciência de Dados - EAD
Ciências Contábeis - EAD
Empreendedorismo e Novos Negócios - EAD
Gestão Comercial - EAD
Gestão de Negócios Imobiliários - EAD
Gestão da Qualidade - EAD
Gestão de Recursos Humanos - EAD
Gestão de Serviços da Saúde - EAD
Gestão Financeira - EAD
Gestão Pública - EAD
Logística - EAD
Marketing Digital - EAD
Pedagogia - EAD
Processos Gerenciais - EAD

4 anos
5 anos
4 anos
2 anos
5 anos
4 anos
4 anos
5 anos
5 anos
5 anos
2 anos
4 anos
2 anos
2 anos
2 anos
4 anos
4 anos
4 anos

Duração
4 anos
2 anos e 6 meses
2 anos e 6 meses
4 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
4 anos
2 anos

Duração

Mestrado Proﬁssional em Desenvolvimento Local
Direito Civil e Processo Civil
Direito Penal e Processo Penal
Direito Tributário
MBA em Controladoria e Gestão Financeira
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão Empresarial

2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos

O contato com a pós-graduação poderá ser feito
pelo e-mail posgraduacao@toledoprudente.edu.br

Tecnologia. Inovação. Empreendedorismo. Esses são os três pilares do Projeto
Toledo 4.0 Prudente.
E por que 4.0?
Ele remete à 4ª Revolução Industrial, que promete mudar o jeito das pessoas
pensarem e realizarem suas tarefas.
Uma revolução industrial é marcada por mudanças radicais motivadas por
novas tecnologias, tendo desdobramentos nos cenários econômico, social e
político.

MAS O QUE SIGNIFICA TOLEDO4.0PRUDENTE?
Trata-se de uma fase de transformação digital e mudanças de atitudes na
Toledo Prudente Centro Universitário em todas as esferas: acadêmicas,
pedagógicas, administrativas e tecnológicas.
Por meio do Toledo 4.0 Prudente, diversos projetos disruptivos e inovadores
estão sendo implantados na Toledo Prudente. Fique ligado!

As Trilhas do Conhecimento fazem parte do Toledo 4.0 Prudente que consiste,
basicamente, em uma mudança de cultura organizacional, por meio da qual o
ensinar e aprender nessas novas frentes: tecnologia, inovação e
empreendedorismo, permearão as ações, do corpo docente, gestores e pessoal
técnico-administrativo da Toledo Prudente.
A Toledo Prudente objetiva assim, formar egressos preparados para atuar nesse
novo mundo digital e exponencial. São norteadores desse processo, algumas
palavras-chave: reinvenção, exponencial, disrupção, integração de pessoas,
ideias, simplicidade, conexão e colaboração.

O Espaço TIE está
localizado no bloco 1,
próximo do calçadão
e funciona de
segunda a sexta-feira
das 7h15 às 22h40.

COORDENADORES
CURSOS PRESENCIAIS

Área de Negócios e Tecnologia
Cintia Ramos Lopes Evangelista
coord.negocios.tecnologia@toledoprudente.edu.br
CLIQUE E SAIBA MAIS
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-administracao

Área de Engenharias e Arquitetura
Júlia Fernandes Guimarães Pereira
coord.eng.arq@toledoprudente.edu.br
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo
CLIQUE E SAIBA MAIS

Direito
Sérgio Tibiriçá Amaral
coord.direito@toledoprudente.edu.br
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-ciencias-contabeis
CLIQUE E SAIBA MAIS

Estética e Cosmética
Laurinéia da Silva
coord.estetica@toledoprudente.edu.br
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-direito
CLIQUE E SAIBA MAIS

Fisioterapia
Susimary Aparecida Trevizan Padulla
coord.saude@toledoprudente.edu.br
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-engenharia-civil
CLIQUE E SAIBA MAIS

Gastronomia
Cecilia Maria Prates de Freitas
coord.gastronomia@toledoprudente.edu.br
CLIQUE E SAIBA MAIS
https://toledoprudente.edu.br/Cursos/faculdade-de-engenharia-de-producao

https://ead.toledoprudente.edu.br/home/processos_gerenciais_ead

QUANDO RECEBO MINHA
CARTEIRINHA UNIVERSITÁRIA?
Ao fazer sua matrícula na Toledo Prudente, você
receberá um número de Registro Acadêmico (RA). É
com ele que você realizará sua identiﬁcação universitária
e terá acesso aos diversos serviços da Toledo Prudente.
Sua carteirinha é digital! Para ter mais facilidade e
segurança, estudantes da Toledo Prudente podem
baixar o aplicativo do ID Estudantil. A plataforma do MEC
permite que os alunos tenham as suas carteirinhas
estudantis de maneira digital e gratuita.
Com essa carteirinha você comprova que é aluno da
instituição e pode receber descontos em shows, cinemas
e outros eventos culturais.

SECRETARIA
A secretaria da Toledo Prudente atende alunos, docentes e membros da comunidade.
Aos alunos, realiza os seguintes atendimentos:
Orientações acadêmicas (situação escolar, frequência, avaliações);
Transferências;
Operacionalização das avaliações;
Compensação de ausências (saúde, licença-gestante, serviço militar e outros);
Registro acadêmico (documentos, históricos, diplomas);
Ainda, diversos serviços podem ser realizados pelo Portal Universitário, sem a
necessidade de estar ﬁsicamente no Centro Universitário. Acesse já a aba ‘Secretaria Online’.
A secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.
O e-mail para contato é o secretaria@toledoprudente.edu.br

AVALIAÇÃO
Chegou o momento de falarmos sobre o Sistema de Avaliação da Toledo
Prudente.
Na Toledo Prudente, os cursos são semestrais e para você ser aprovado, deve
inicialmente ter frequência obrigatória mínima de 75% nas aulas e demais
atividades escolares.
As provas individuais e escritas, somadas a demais atividades escolares, valem
de 0 a 8. O calendário de provas será organizado por cada curso, tirando a
obrigatoriedade de uma “semana de provas”.
O Sistema de Avaliação da Toledo Prudente conta, ainda, com o Conecta. Ele
acontece no ﬁnal do semestre e tem como objetivo acompanhar o
desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos dos cursos de
graduação. Vale até dois pontos nas disciplinas.
Tem mais dúvidas sobre as avaliações? Entre em contato com
coord.pedagogica1@toledoprudente.edu.br.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Idealizada pela CPA (Comissão Própria de Avaliação da Toledo Prudente), essa
iniciativa faz parte de um projeto de qualiﬁcação contínua do ensino, priorizando sempre a boa formação e ótima vivência acadêmica do aluno.
O processo é dinâmico e realizado semestralmente por meio da participação
espontânea dos discentes via Portal Universitário.
Os resultados são apresentados a todos os setores da Toledo Prudente, alunos e
à comunidade. Eles compõem ainda o planejamento de ações e prioridades do
Centro Universitário.

OUVIDORIA ONLINE
Alunos, professores, colaboradores e membros da comunidade podem
participar desse projeto, colaborando com elogios, sugestões, solicitações e
críticas construtivas para melhoria contínua dos processos e itens gerais na
Toledo Prudente.
Se você é aluno e possui uma consideração a fazer, basta acessar o Portal, clicar
em Ouvidoria e participar.
É fácil, rápido e você poderá fazê-lo a qualquer momento, inclusive de forma
anônima. Esperamos pela sua participação!

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Os auxiliares de ensino cuidam das listas de chamada e do registro de
frequência dos alunos. Além disso, são responsáveis pelos equipamentos
multimídias utilizados pelos professores.
Carinhosamente chamados de bedéis, eles simbolizam o compromisso da
Toledo Prudente no cuidado com sua comunidade acadêmica.

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS
Ao ingressar na Toledo Prudente, você fez sua matrícula no curso em que foi
aprovado no processo seletivo da Toledo Prudente. Porém, semestralmente,
deverá fazer sua rematrícula.
Isso signiﬁca que nos meses de julho e dezembro, você deverá fazer esse
procedimento via Portal Universitário e assim, terá a liberação de seu boleto de
mensalidade. Importante destacar que ao invés de mensalidade, nestes meses
você paga a rematrícula.
As rematrículas possuem um período especíﬁco para serem realizadas. Caso
você perca esses prazos, poderá fazê-la posteriormente, porém, com a
possibilidade de pagamento de juros e mora diária. Então, ﬁque atento!

PORTAL UNIVERSITÁRIO
Trata-se de mais uma facilidade que o aluno Toledo Prudente possui e que
poderá ser acessado de qualquer computador ou smartphone conectado à
internet.

O Portal Universitário possibilita ao aluno acessar:
- notas e faltas;
- plano de ensino das disciplinas;
- aulas disponibilizadas pelos professores;
- horário de aulas e provas
- material didático (consulta e impressão);
- entregar trabalhos solicitados em sala de aula;
- ler avisos enviados por professores, coordenadores e pela instituição;
- ter uma conta particular de e-mail;
- criar e participar de debates;

- realizar avaliações e exercícios;
- responder enquetes da instituição;
- consultar a biblioteca;
- acessar seu demonstrativo ﬁnanceiro;
- imprimir segunda via do boleto;
- ver saldo de cotas de impressão;
- acompanhar notas e faltas;
- realizar mecanismo de nivelamento de conhecimentos;
- veriﬁcar controle de trabalhos;
- checar contato dos professores;
- acessar documentos diversos da instituição;
- consultar vagas de emprego e estágio;
- Planner;
- Cartas para Neuzinha.

Para acessar o Portal Universitário, tenha em mãos o seu número de RA
(Registro Acadêmico). Caso ainda não tenha ou não saiba, faça o contato com a
secretaria. Para o seu primeiro acesso, a senha será constituída pelos 6
primeiros dígitos do seu CPF. Após o primeiro acesso, você poderá trocar essa
senha.
O endereço para acesso do Portal Universitário é o
https://portaluniversitario.toledoprudente.edu.br

COMENDA
É uma homenagem recebida pelos
melhores alunos de cada ano dos
cursos de graduação da Toledo Prudente.
A solenidade de entrega da Comenda
Antônio Eufrásio de Toledo é realizada
anualmente no mês de outubro e faz
parte das comemorações da semana
em alusão ao aniversário do fundador
da Toledo Prudente Centro Universitário, Dr. Antônio Eufrásio de Toledo.
O evento, no qual são publicamente
conhecidos os melhores alunos do
ano anterior ao da premiação, conta
com a participação dos seus familiares, amigos e convidados.

TECNOLOGIAS
A Toledo Prudente oferece várias ferramentas tecnológicas para auxiliar o aluno
na hora em que ele mais precisa:
São laboratórios de informática disponíveis para uso dos alunos na Toledo
Prudente. Neles você poderá estudar, fazer pesquisas e trabalhos.
Concluiu seu trabalho? Agora é hora de imprimir, certo? A Toledo Prudente

conta com um Centro de Impressão que poderá ser usado pelos alunos de
segunda a sexta-feira das 7h às 22h.
Ao fazer sua matrícula, todo aluno Toledo Prudente ganha uma cota para
realizar suas impressões. Esgotando-se a cota gratuita, você poderá adquirir
novas cotas.

REDE WIFI
Para usar gratuitamente a internet sem ﬁo da Toledo Prudente, o aluno deverá
fazer login por meio do seu usuário (R.A.) e a senha (6 primeiros dígitos do CPF).
Você poderá utilizar todos os dispositivos móveis como notebooks, tablets,
smartphones que sejam compatíveis com a rede sem ﬁo da Toledo Prudente.

BIBLIOTECA
A Biblioteca Visconde de São Leopoldo da Toledo Prudente disponibiliza para
você:
Mais de 44 mil títulos, entre livros, audiolivros, DVDs e monograﬁas
Mais de 35 mil fascículos de revistas;
Guarda volumes
Sala de estudos em grupo
Caso ainda não tenha usado a biblioteca da Toledo Prudente, faça seu cadastro
biométrico.
Ao se inscrever, você poderá retirar até 10 livros + 3DVDs + 10 monograﬁas por
R.A., por cada empréstimo.
Assim, você ﬁcará até 5 dias úteis com os materiais retirados. Precisou de um
tempo extra? Renove!
A renovação dos empréstimos poderá ser realizada no site da biblioteca da
Toledo Prudente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os livros que não
possuem reserva poderão ser submetidos a renovação de empréstimo.
Mas não se esqueça de devolver as obras! Caso você não devolva ou renove o
empréstimo, receberá uma multa diária por obra.
As multas poderão ser pagas via cartão de débito na própria biblioteca ou
ainda na tesouraria da Toledo Prudente, para que você volte a utilizar a
biblioteca.
Para os alunos, reservas e renovações de obras também poderão ser realizadas
on-line no site www.toledoprudente.edu.br
Além disso, a comunidade também poderá usufruir da estrutura da biblioteca.
Todos os itens do acervo poderão ser consultados na própria biblioteca.
O e-mail para contato é o bibliotecaria@toledoprudente.edu.br

https://biblioteca.toledoprudente.edu.br/biblioteca/?_ga=2.158468410.1001418959.1565782044-656488363.1563276623
clique para acessar

O Toledo Carreiras visa dar todo o suporte necessário para a formação
proﬁssional e carreira dos alunos e egressos da graduação e pós-graduação da
Toledo Prudente. Ele tem o objetivo de aumentar a taxa de empregabilidade
dos estudantes, com vagas de estágio, trainee e emprego.
No Portal do Toledo Carreiras você tem contato com o mercado de trabalho e
poderá se candidatar às vagas de empresas parceiras da instituição.
O Toledo Carreiras funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
O e-mail para contato é o carreiras@toledoprudente.edu.br

Como Acessar
1

Acesse:
carreiras.toledoprudente.edu.br

2

Escolha a opção “Aluno/Egresso”
e continue o seu cadastro

3

Faça seu primeiro login

Tem dúvidas de como acessar
o Portal? Clique e conﬁra!

DIREITO
E tem gente que ainda pensa que o curso de Direito só tem teoria! Composto
pelo Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, Fórum Simulado e Núcleo
Especial Criminal, Núcleo de Prática Trabalhista, Núcleo de Prática e Núcleo de
Prática Penal e laboratórios, esse espaço é próprio para a prática do Direito em
seus diferentes setores. E é justamente essa prática associada à teoria
impecável da Toledo Prudente que coloca os alunos d curso de Direito do
Centro Universitário em uma posição de destaque no mercado de trabalho.
- Formação proﬁssional dos alunos coordenada pelo Núcleo de Prática Jurídica
- Prática proﬁssional exercida tanto na faculdade, como em escritórios de
advocacia, empresas ou entidades públicas;
- No Escritório de Aplicações de Assuntos Jurídicos (EAAJ), os alunos atuam sob
orientação de advogados, atendendo a comunidade;
- No Cartório Anexo do Juizado Especial Cível e na Defensoria Pública/SP
(mediante convênio), os alunos da Toledo prestam atendimento jurídico à
população em geral.

NEGÓCIOS
- Alunos possuem a oportunidade de colocar em prática
seus conhecimentos nas atividades de Jogos de
Empresas, Prática Contábil e Projeto Integrado;
- A Toledo Prudente oferece atividades por meio de
estágios em empresas diversas;
- A Empresa Junior Toledo (EJT) tem fundamental
importância na formação proﬁssional dos alunos, por
meio de prestação de serviços à comunidade, realizando
consultorias, assessorias, pesquisas, estudos
organizacionais e cursos.

SUPER EXPERIÊNCIA
A Super Experiência é responsável por articular e propor vivências e
aprendizados para os alunos, durante a sua jornada na IES, nas áreas de
Pesquisa, Extensão, Estágios e Empregos, Atividades Complementares, TIE,
Mobilidade e Competições Nacionais e Internacionais e Visitas Técnicas, para
enfatizar o crescimento proﬁssional transformador, por meio da tecnologia e
inovação.
Que tal conhecer algumas áreas?

PESQUISA
A Toledo Prudente acredita na formação dos alunos através da pesquisa
também, e por isso, proporciona aos seus alunos a oportunidade de
participação em diversas atividades de iniciação cientíﬁca.
- São grupos de iniciação cientíﬁca que contam com bolsas institucionais e
também do CNPq;
- Resultados dos estudos compartilhados com a comunidade acadêmica em
eventos externos;
- Encontro Toledo de Iniciação Cientíﬁca (ETIC), evento cientíﬁco de caráter
nacional realizado anualmente na Toledo Prudente;
- Projetos de iniciação cientíﬁca com bolsas da FAPESP e CNPQ;
- Participação de alunos em eventos, competições, trabalhos e cursos;
- Processo de elaboração de monograﬁas de graduação e pós-graduação,
supervisionadas e com suporte metodológico a alunos e orientadores;
- Caso tenha interesse por pesquisa, procure mais informações com o
coordenador do seu curso ou com o Escritório de Apoio Acadêmico (EAA).
Revistas Eletrônicas (intertemas.toledoprudente.edu.br)
Direito Intertem@s (ISSN 1677-1281) e Intertemas (B5) (ISSN 2176-848X)
Negócios Intertem@s (ISSN 1983-4470)
Seminário Integrado (ISSN 1983-0602)
Intertem@s Arq.Eng

A Revista Intertemas está indexada em base de dados acadêmica
internacional.
A coordenadoria de Pesquisa funciona no Escritório de Apoio Acadêmico (EAA)
da Toledo Prudente, de segunda a sexta-feira.
O e-mail para contato é nepe.coordenador@toledoprudente.edu.br

EXTENSÃO
Ela visa articular a formulação de propostas de Projetos e de Atividades
mediante promoção de ações relacionadas a ensino e pesquisa com objetivo
de integrar a instituição de ensino superior com a comunidade.
As atividades de Extensão possuem ﬁnalidade de divulgar conhecimentos e
técnicas atualizadas em várias áreas do conhecimento, e se subdivide em:
Cursos, Eventos e Prestação de Serviço.
A coordenadoria de Extensão da Toledo Prudente funciona no
Escritório de Apoio Acadêmico (EAA), de segunda a sexta-feira
O e-mail para contato é o extensão@toledoprudente.edu.br

A Toledo Prudente Centro Universitário desenvolve e incentiva a internacionalização
para seus discentes e docentes por diferentes formas de atividades. Fazem parte dos
projetos e ações da Internacionalização, a possibilidade de participação de alunos,
colaboradores e professores em palestras, competições, workshops, formações,
missões e outros eventos e realizações internacionais.

A coordenadoria de Internacionalização da Toledo Prudente funciona no
Escritório de Apoio Acadêmico (EAA), de segunda a sexta-feira.
O e-mail para contato é o internacionalizacao@toledoprudente.edu.br

EXPERIÊNCIA DIGITAL
A Experiência Digital é responsável pela transformação digital na IES, antecipando
tendências, utilizando uma abordagem centrada na experiência do usuário e na
missão da Toledo Prudente, propondo e realizando projetos signiﬁcativos, por meio
da inovação e tecnologia. Tudo isso para garantir articulação, integração e a Super
Experiência.

PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
Planejar, provocar, estruturar e apoiar estrategicamente todas as áreas da IES são
algumas atribuições do Planejamento e Inovação. Além disso, a área tem o objetivo
de transformar o aluno por meio da sua experiência acadêmica, atingindo os
objetivos institucionais.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
A Educação Continuada na Toledo Prudente é responsável pela gestão dos projetos
pedagógicos dos cursos e do corpo docente, coordenando, desenvolvendo,
acompanhando e orientando as atividades acadêmicas presenciais e/ou a distância,
com o objetivo de assegurar a aprendizagem dos alunos.

APOIO PSICOPEDAGOGICO
Todos os alunos do curso de graduação e pós-graduação da
Toledo Prudente possuem acesso ao apoio psicopedagógico.
Os atendimentos auxiliam os alunos nos conﬂitos
relacionados ao processo educacional, abrindo um espaço
de escuta para possíveis orientações e encaminhamentos,
contribuindo para que o estudante possa monitorar e
regular a própria aprendizagem.
Os atendimentos são gratuitos e realizados na Toledo
Prudente pela psicopedagoga Neuza Gibim.
Neuza Gibim
Psicopedagoga

Os interessados podem fazer agendamento de forma
presencial na Secretaria da Coordenação, via telefone
3901-4000 ramal 3917 ou ainda pelo endereço:
psicopedagoga@toledoprudente.edu.br

ESPAÇO TOLEDO
Um salão de 900m2 com ambiente climatizado e palco medindo 92m2. Possui
forro termoacústico, hall de entrada com 140m2, bar, refrigeradores, vestiários,
camarim, portas antipânico, extintores de incêndio, botoeiras, luz e saídas de
emergência, gerador de energia, caixa dagua de 80 mil litros e equipamentos
de som completo, disponível para locação para eventos dos mais variados tipos.
ESTACIONAMENTO
O Espaço Toledo possui ainda um amplo estacionamento que atende, além
dos eventos sediados no local, os alunos.

ATLÉTICA
A União Atleticana Toledo, UAT, é uma iniciativa dos alunos da Toledo Prudente
abrangendo todos os cursos, seja para os alunos jogadores ou torcedores,
oferecendo treinos esportivos, descontos em lojas parceiras da atlética,
integrações, viagens, participação em jogos e eventos universitários e festas.
A taxa de associação é recolhida pela diretoria da Atlética e dá direito aos
treinos de: futebol de campo, futsal, handball, vôlei, basquete, tênis de mesa,
Tênis Campo, Xadrez e Batoledo (bateria da UAT).
A associação também oferece descontos nos eventos e produtos realizado pela
UAT, como samba canção, abadás, canecas e outros.
Conheça a UAT
https://www.facebook.com/uniao.atleticanatoledo/
Facebook: União Atleticana Toledo

Instagram: uattoledo
https://www.instagram.com/uattoledo/

O endereço para contato é o socialuat@hotmail.com
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