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Canais de atendimento
A UNINTER (Universidade Internacional) surgiu pela junção da FATEC (Faculdade Tecnológica
de Curitiba) com a FACINTER (Faculdade Internacional de Curitiba) em 2012. A partir deste
acontecimento mais de 600 polos foram criados por todo o Brasil, mantendo sua sede em
Curitiba. A Universidade Internacional é uma das melhores do Brasil contando com diversos
cursos com notas 4 e 5 no MEC (Ministério da Educação). Para conseguir este feitio, é
necessário ter comprometimento com a formação e o aprendizado do aluno, e isto a UNINTER
leva a sério.
Nota-se pelo lema da instituição: “Orgulho de ensinar, certeza de aprender”. Neste artigo
mostraremos a você alguns dos cursos disponíveis e como se inscrever e tornar-se um aluno.
Continue em nosso artigo e torne seu sonho universitário realidade.

Cursos UNINTER
A UNINTER faz por merecer o título de universidade, uma vez que possui cursos em diversas
áreas como: Educação, Gestão Pública, Política, Jurídica, Segurança, Gestão, Comunicação,
Negócios, Politécnica, Saúde, Biociência, Meio ambiente e Humanidades.
Separamos para você uma lista com 15 cursos, veja:
Artes Visuais;
Ciências Biológicas;
Educação Física;
Engenharia Elétrica;
Filosoﬁa;
Física;
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Geograﬁa;
História;
Letras;
Matemática;
Música;
Pedagogia;
Química;
Sociologia;
Teologia;
Estes são apenas alguns dos cursos, você poderá conferir a lista completa aqui

Inscrições UNINTER 2019
Agora que você conhece um pouco mais sobre a instituição e conferiu se seu curso está
disponível, te ensinaremos a se inscrever no vestibular. Por meio da prova você poderá
conseguir descontos consideráveis e facilitar sua vida acadêmica. Conﬁra em nosso passo a
passo como se inscrever no vestibular UNINTER 2019:
O primeiro passo será acessar o site da UNINTER;
Selecione a modalidade que deseja estudar no canto inferior da tela.
Lembre-se que só é possível fazer modalidade presencial em Curitiba;
Tendo selecionado a modalidade, selecione agora seu curso de interesse clicando
nele;
No canto direito da tela clique no botão amarelo escrito “ INSCREVA-SE”;
Preencha a ﬁcha de inscrição inserindo seus dados pessoais;
Escolha a cidade e o polo que deseja realizar a prova do vestibular;
Selecione a data e o horário;
Clique em “FINALIZAR INSCRIÇÃO”;
O último passo é comparecer ao local de prova na data agendada e realizar a prova.
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Inscrição com a nota do Enem
Com o Enem você poderá conseguir descontos de até 100% na UNINTER. Veja como se
inscrever usando sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio:
Acesse o site da UNINTER;
Selecione a modalidade que deseja estudar;
Escolha o curso de seu interesse;
Clique no botão amarelo escrito “INSCREVA-SE”;
Preencha os dados solicitados na ﬁcha de inscrição.
Quando chegar à parte de “ESCOLHA ONDE ESTUDAR”, preencha os dados e selecione
a opção “Usar nota do Enem”;
Coloque seu número de inscrição do Enem, seu RG, e sua data de nascimento;
Clique em “FINALIZAR INSCRIÇÃO”;
Veja a porcentagem de desconto conseguida e realize sua matrícula.

Educa mais Brasil
A UNINTER possui parceria com o Educa mais Brasil e quem recebe os benefícios é você. Por
meio do programa você poderá conseguir descontos de até 50% no valor da mensalidade.
Veja o passo a passo para se inscrever:
Acesse a página da UNINTER no Educa mais Brasil;
Clique no botão laranja escrito “Consulte aqui cursos e bolsas”;
Pesquise pelo seu curso de interesse e selecione-o clicando em “QUERO ESSA BOLSA”;
Avaliando as opções de polos e turnos disponíveis para o seu curso, selecione a que
melhor se adequa às suas necessidades.
O próximo passo será preencher a ﬁcha de inscrição com seus dados, como nome,
endereço, entre outros;
Finalize o questionário clicando em “FINALIZAR”;
Sua matrícula só será efetivada após pagar o valor da pré-matrícula que é o mesmo de
uma mensalidade;
Pague por boleto bancário ou cartão de crédito;
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Tendo tudo feito, vá até o polo que você escolheu e realize sua matrícula e receba
mais informações.

Canais de atendimento
Caso tenham restado dúvidas, você poderá consultar com a própria universidade, usando o
telefone, o site ou visitando algum dos polos. Ligue na central: 0800 702 0500 para
conversar com algum atendente e sanar todas e quaisquer dúvidas. Outro meio de conseguir
informação é por meio do site: www.uninter.com, lá você encontrará todas as informações
necessárias, além de poder tirar dúvidas com algum atendente no chat online. Outra maneira
de ganhar segurança é indo visitar algum dos polos da UNINTER, basta entrar no site e
pesquisar um polo próximo a você.
Marque uma visita e veja tudo que a universidade pode te oferecer. Neste artigo
apresentamos a você informações sobre a UNINTER. Esperamos ter lhe ajudado!
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