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Um novo momento começa e nós da IMED
queremos estar ao seu lado para dar o apoio
necessário ao longo desta nova etapa da sua vida.
Nossa missão é proporcionar a transformação
da realidade, por intermédio de um ambiente de
conhecimento que conecta as pessoas. E estas
conexões precisam ser sólidas e baseadas em
muita confiança.
Na IMED você vai trilhar um caminho com estímulo
constante ao empreendedorismo, terá acesso
a práticas de aprendizagem inovadoras e será
conduzido ao longo do seu curso de acordo com
o perfil definido por competências. O que isso
significa? Que na IMED você vai trilhar o caminho
que mais combina com os seus objetivos e com o
mercado onde você quer se inserir.
Formamos profissionais com capacidade de
solucionar problemas complexos, atentos às
mudanças do mercado e preparados para atender
necessidades que ainda nem surgiram. Estamos
com os olhos no futuro, em qualificação constante
e muito próximos a você.
Lembre-se: O mundo será daqueles que se
destacarem pelas mais humanas de todas as
competências e habilidades.
EDUARDO CAPELLARI

SOBRE

A IMED
A IMED é uma instituição privada, fundada
em 2004, com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento humano, econômico e social
através da educação superior de excelência e
do empreendedorismo sustentável. Através de
processos de gestão inovadores para o setor
educacional, a IMED proporciona um ambiente
criativo e aberto à inovação de processos, que
criam importantes diferenciais no ensino e na
pesquisa.
Com cursos de Graduação e PósGraduação Lato e Stricto Sensu altamente
qualificados, e uma forte proximidade com os
setores político e empresarial, a IMED oferece
uma visão de futuro baseada na geração e
compartilhamento de oportunidades.

MISSÃO

VISÃO

VA L O R E S

“Proporcionarmos
ambientes de
conhecimento
para desenvolver e
conectar pessoas que
transformam realidades”.

“Sermos reconhecidos
pela excelência
acadêmica e vinculados
às oportunidades
e necessidades da
sociedade”.

Ética;
Inovação;
Empreendedorismo;
Meritocracia;
Sustentabilidade;
Transparência.

2002
Início das suas
atividades do Complexo
de Ensino Superior
Meridional.

2004
Credenciamento da Faculdade
Meridional em Passo Fundo
e autorização do curso de
Graduação em Direito.

2006
Publicadas as portarias de
autorização dos cursos de
Graduação em: Sistemas de
Informação; Administração e
Psicologia, todos com conceito 4.

2008
Expansão da Pós-Graduação Lato
Sensu com a criação do setor IMED
Connection.

2011
Publicadas as portarias de
reconhecimento dos Cursos de
Gestão Pública (conceito 5) e de
Direito.

2003
Início da oferta dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, através do Instituto de Pesquisa e
Estudos Jurídicos (IPEJUR) mediante convênio
com o Complexo de Ensino Superior de Santa
Catarina (CESUSC).

2005
Oferta da primeira turma de
Graduação em Direito.

2007
Publicada a autorização do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão
Pública, com conceito 4.

2009
Publicadas as portarias de autorização
dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo
(conceito 4) e Odontologia (conceito 5).

2012
Recredenciamento Institucional junto ao
Ministério da Educação, com conceito 4.
Publicada a portaria de autorização do Curso de
Engenharia Civil (conceito 4).
Reconhecimento dos Cursos de Administração e
Psicologia, ambos com conceito 4.

2013

Autorização do Curso de Ciência
da Computação (conceito 4).
Recomendação dos dois primeiros
Programas de Mestrado, na área
do Direito e da Administração.

2014
Autorização dos cursos de Medicina (conceito 4)
e Engenharia Mecânica (conceito 4).

2015

Reconhecimento do curso de
Arquitetura e Urbanismo (conceito 5)
e Sistema de Informação (conceito 4).
Recomendação do Programa
de Mestrado em Arquitetura e
Urbanismo.

2017

A IMED de Passo Fundo foi reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC) no Índice
Geral de Cursos (IGC) com conceito 4 em
novembro, referente aos resultados do ano
de 2016.
Divulgado o resultado do Conceito Preliminar
de Curso (CPC) de Odontologia (conceito 4),
Administração (conceito 4), Direito (conceito 3)
e Psicologia (conceito 4).
Publicadas as portarias de renovação de
reconhecimento dos cursos de Graduação
em Administração, Direito e Psicologia.
Reconhecido o curso de Engenharia Civil.
Credenciamento Institucional e Autorização
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, Odontologia e Psicologia
(conceito 4), para o Campus de Porto Alegre.
Protocolado o Mestrado em Saúde Coletiva,
cujo resultado se consolidará no ano de
2018.
Os Programas de Mestrado do Campus
Passo Fundo, nas áreas de Direito;
Administração; Arquitetura e Urbanismo
passaram pela sua primeira avaliação
da Quadrienal da CAPES. O PPG de
Administração obteve o conceito 4, o
PPG de Direito o conceito 3 e o PPG de
Arquitetura e Urbanismo o conceito 3.

2016
Autorização do curso de graduação em
Medicina Veterinária.
Protocolo de credenciamento da Faculdade
Meridional de Porto Alegre e a autorização
de quatro cursos de graduação, sendo a
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
Odontologia e Psicologia, ambos com conceito 4.
Aquisição da Faculdade IDC de Porto Alegre,
com consequente recebimento dos cursos
de Graduação em Direito e Filosofia e o
credenciamento institucional em EAD.
Recomendação dos Programas de Mestrado em
Engenharia Civil, Psicologia e Odontologia.

2018
Autorização dos cursos de graduação
em Odontologia, Psicologia, Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil no Campus Porto
Alegre.

PROGRAMAS DE

PÓSGRADUAÇÃO

STRICTO SENSU

MESTRADO EM
ADMINISTRAÇÃO

Jandir Pauli
jandir.pauli@imed.edu.br

MESTRADO EM
ARQUITETURA E
URBANISMO

Caliane Christie Oliveira de Almeida
caliane.silva@imed.edu.br

MESTRADO EM
DIREITO

Vinícius Borges Fortes
vinicius.fortes@imed.edu.br

MESTRADO EM
ENGENHARIA CIVIL

Francieli Tiecher Bonsembiante
francieli.bonsembiante@imed.edu.br

MESTRADO EM
ODONTOLOGIA

Graziela Oro Cericato
graziela.cericato@imed.edu.br

MESTRADO EM
PSICOLOGIA

Camila Rosa de Oliveira
camila.oliveira@imed.edu.br

D E PA R TA M E N TO D E
PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU E PESQUISA

O Departamento presta suporte aos alunos e
professores dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu quanto às matrículas, rematrículas,
abertura de protocolos, agendamento de bancas,
conclusão, entre outros.
Telefone: (54) 3045-9063
E-mail: ppg@imed.edu.br
Localização: 2º andar do bloco B – IMED
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às
12h e das 13h30 às 17h30

O Departamento também presta atendimento a
todos os alunos e docentes da instituição quanto a
demandas de Pesquisa como, institucionalização
de projetos, editais de bolsas de iniciação científica,
oportunidades, MIC, entre outros.
Telefone: (54) 3045-9081
E-mail: pesquisa@imed.edu.br
Localização: 2º andar do bloco B – IMED
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às
12h e das 13h30 às 17h30

CANAIS DE

COMUNI
CAÇÃO

S I T E E P O R TA L
ACADÊMICO
Acesse www.imed.edu.br e confira notícias,
informações acadêmicas, editais, cursos de
graduação, pós-graduação e muito mais.
Na opção “MINHA IMED”, você pode acessar com o
número do registro acadêmico e a senha entregue
no momento da matrícula, as informações
acadêmicas e financeiras do seu curso, incluindo:
- Baixar materiais das disciplinas;
- Acompanhamento de presença e nota das
disciplinas;
- Abertura e acompanhamento de protocolos no
campo “Solicitações”;
- Preenchimento das avaliações institucional e
docente;
- Baixar boletos e relatório de valores pagos.

A P L I C AT I VO
Para facilitar os seus dias na IMED, baixe o
aplicativo MINHA IMED.  Com ele, você acessa
diversos serviços e conveniências, conteúdos
exclusivos e ganha muito mais agilidade. Com
o APP MINHA IMED, os estudantes têm na
palma da mão: notas, controle de presença,
materiais acadêmicos, extratos financeiros, um
feed de notícias exclusivo da sua área e muito
mais. Disponível para Android e IOS.

REDES SOCIAIS
Diversão, conteúdo e muita informação também
estão presentes nas redes sociais da IMED. Para
nos seguir, curtir, compartilhar e comentar nossas
postagens, acesse:
- @imedoficial no Facebook e Instagram;
- Imed Oficial no LinkedIn;
- IMED Oficial no Youtube.

E-MAIL
INSTITUCIONAL
Os alunos possuem acesso ao uso do e-mail
institucional que oferece acesso ilimitado ao drive
do Google e pode ser integrado com o e-mail
pessoal. Para utilizá-lo:
Acesse: gmail.com
Login: digite o número da sua matrícula@imed.edu.br
Senha: a mesma do portal acadêmico

OUVIDORIA
Trata-se de um espaço que funciona como
uma ponte entre os estudantes e a IMED. É um
serviço aberto a toda comunidade acadêmica
para escutar as reivindicações, as denúncias, as
sugestões e também os elogios referentes aos
diversos serviços da IMED.
Pode ser acessada através do site, no “FALE
CONOSCO” ou pelo e-mail ouvidoria@imed.edu.br

INFOR
MAÇÕES

ACADÊMICAS

M AT R Í C U L A E
R E M AT R Í C U L A
A matrícula ocorre presencialmente no
Departamento de Pós-Graduação Stricto Sensu e
Pesquisa, através de agendamento. A rematrícula
é realizada pelo aluno através do Portal
Acadêmico, e as datas são informadas através do
Calendário Acadêmico Anual e e-mail.
No período de matrículas e rematrículas
são disponibilizados os planos de ensino das
disciplinas, contendo informações como critérios
de avaliação (entregas, nota e frequência), horário
e datas das aulas, entre outras.

CANCELAMENTO
D E M AT R Í C U L A
O cancelamento de matrícula significa o
desligamento do aluno da instituição e irá
assegurar a suspensão da emissão das cobranças
futuras relativas ao curso. Deverá ser solicitado
formalmente, através de e-mail ou entrega
de um documento, contendo a solicitação e os
motivos. Será aberto um protocolo para que o
cancelamento seja efetivado.
IMPORTANTE: se o aluno solicitar o cancelamento
da matrícula antes de iniciar as aulas não será
cobrada a multa contratual.

TRANCAMENTO
D E M AT R Í C U L A
O trancamento de matrícula no Stricto Sensu
poderá ser solicitado somente após um semestre
cursado, e o pedido será avaliado pelo Colegiado
específico. O trancamento é acadêmico, não
refletindo na suspensão financeira, pois o contrato
é único e não sofre renovações.

A LT E R A Ç Ã O D E
DISCIPLINA
Durante o semestre letivo, o aluno poderá solicitar
alterações de disciplinas até o segundo encontro da
mesma, através do protocolo online “Alteração de
Disciplina (PPG)”, disponível em “Solicitações”. Não
há modificações financeiras, pois o contrato é único.

AGENDAMENTO
DE BANCAS
O agendamento de banca para Qualificação e
Defesa de Dissertação ocorre no Departamento
de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa,
com o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência,
efetuando as seguintes entregas:
Formulário para Autorização para Agendamento
da Banca: preenchido e assinado;
Versões online: arquivos em word e pdf via e-mail
para ppg@imed.edu.br;
Versões impressas: a entrega da via impressa é
feita mediante a solicitação do orientador.

CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO E
DIPLOMA
O certificado de conclusão é o documento que
comprova o término do curso pelo aluno e também
informa a data em que o aluno defendeu a
dissertação, mas tem caráter transitório, ou seja,
até que o diploma fique pronto.
O diploma é um documento completo que
comprova a conclusão, informa a lei de
reconhecimento do curso, data da defesa da
dissertação e o número de registro.
A) Prazo de emissão do certificado de conclusão
de curso
O certificado de conclusão de curso é emitido até 7
(sete) dias úteis após a entrega da Versão Final da
Dissertação e os demais documentos exigidos na
data da Banca.
B) Prazo de emissão do diploma
O diploma é disponibilizado até 6 (seis) meses
após a entrega da Versão Final e os documentos
exigidos na data da Banca. Deverá ser retirado no
Departamento de Pós-Graduação Stricto Sensu e
Pesquisa.
IMPORTANTE: Para a emissão do diploma o aluno
não poderá ter pendências acadêmicas ou de
documentos pessoais.

SERVIÇOS

DISPONÍVEIS
CENTRAL DE
AT E N D I M E N TO

Realiza o atendimento da comunidade externa
e acadêmica, e encaminha para atendimento
aos Centro Administrativo da IMED (Relações
Internacionais, Eventos, Financeiro, TCC, entre
outros). Através da Central de Atendimento
poderão ser obtidas informações e efetuadas
aberturas de protocolo fora do horário de
atendimento do Dep. de Pós-Graduação Stricto
Sensu e Pesquisa.
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira
das 7h45 às 22h30; aos sábados das 8h às 12h.
Telefone: 54 3045 9060
E-mail: atendimento@imed.edu.br
Localização: 1º andar do Bloco B, IMED

BIBLIOTECA
A Biblioteca tem como finalidade proporcionar
acesso a materiais e informações bibliográficas
à comunidade acadêmica e à comunidade em
geral, atendendo primordialmente a alunos
regularmente matriculados em cursos oferecidos
pela instituição.
Horário de atendimento durante o período letivo:
segunda a sexta-feira, das 7h45 às 22h30; aos
sábados das 8h às 12h.
Ramal: 9057
E-mail: biblioteca@imed.edu.br
Localização: 4º andar do bloco B – IMED
- Acesso as Bases de Dados: https://imed.edu.br/
sobre-a-biblioteca-1/bases-de-dados
- Acesso ao Portal de Periódicos Científicos da
IMED: https://seer.imed.edu.br/

L A B O R ATÓ R I O S D E
SAÚDE E CIÊNCIAS
A G R Á R I A S Horário de Atendimento: segunda a Sexta-feira,
das 7h45 às 22h30.
Telefone: 54 3045 9209/54 3045 9242
Localização: 8º andar do bloco C – IMED
Subsolo do bloco B – IMED

CLÍNICA
ODONTOLÓGICAS
Horário de Atendimento: segunda a Sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Telefone: 54 3045 9037
Localização: 3º, 4º e 5º andar do bloco C – IMED

L A B O R ATÓ R I O D E
ENGENHARIA E
ARQUITETURA
Horário de Atendimento: segunda a Sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h30min às 22h30min.
Telefone: 54 3045 9046
Localização: Rua Aníbal Bilhar, nº 900 A

L A B O R ATÓ R I O D E
I N F O R M ÁT I C A
Horário de Atendimento: segunda a Sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 22h30min.
Telefone: 54 3045 9046
Localização: 2º andar do bloco A – IMED

SERVIÇO INTEGRADO
D E AT E N D I M E N TO
EM PSICOLOGIA –
SINAPSI
Oportuniza atendimento psicológico a crianças,
jovens, adultos e idosos com objetivo de capacitar
acadêmicos da escola no exercício de suas
atividades, visando à prática da psicologia clínica e
organizacional/institucional.
Horário de atendimento durante o período letivo:
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h
às 18h30.
Ramal: 9070
E-mail: sinapsi@imed.edu.br
Localização: 1º andar do bloco C – IMED

N Ú C L E O D E P R ÁT I C A S
JURÍDICAS - NUJUR
O Núcleo de Prática Jurídica atende à comunidade
de Passo Fundo e região apenas na área cível,
em diversas matérias específicas, a exemplo
de Direito do Consumidor, Direito de Família,
Direitos Reais (usucapião, reintegração de
posse, etc.) e realiza todo o acompanhamento
processual, desde o primeiro atendimento até o
encerramento definitivo do processo, primando
pelo comprometimento e excelência dos serviços
prestados para a comunidade.
A estrutura possibilita aos alunos e professores a
realização de atividades que superam processos
mecânicos e repetitivos, para a efetivação de
uma prática capacitada e reflexiva da técnica à
projeção profissional.
Horário de atendimento durante o período letivo:
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13:30
às 22h.
Ramal: 9083
E-mail: nujur@imed.edu.br
Localização: 2º andar do bloco C – IMED

NÚCLEO DE APOIO AO
ESTUDANTE
O NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) é um
espaço de acolhimento, orientação e atendimentos
aos acadêmicos da IMED que buscam o auxílio
na sua caminhada acadêmica e profissional.
Oferecendo apoio psicopedagógico e de
acessibilidade aos alunos com necessidades
específicas.
Ramal: 9225
E-mail: nae@imed.edu.br
Localização: 1º andar do bloco B - no final da área
de convivência da IMED

ORGANIZAÇÃO

ACADÊMICA
ESTUDANTIL

DIRETÓRIO CENTRAL DOS
ESTUDANTES – DCE
O Diretório Central dos Estudantes Mateus Teixeira
(DCE) é uma entidade estudantil que representa
os estudantes da instituição. Suas áreas de
atuação dizem respeito aos interesses dos
estudantes perante à administração da instituição
superior, referente a questões de política
educacional.
Através do DCE o aluno poderá solicitar a sua
Carteira de Estudante, com a efetuação do
pagamento da taxa do DCE, que não está incluído
nos boletos mensais de Stricto Sensu.
Telefone: 54 3622 1220
E-mail: dce@imed.edu.br
Localização: 1º andar do bloco A – IMED

TELEFONES ÚTEIS
SAMU – 192
Bombeiros – 193
Polícia Civil – 197
Brigada Militar – 190
UNIMED – 54 3317 1717
Financeiro IMED – 54 3045 9088
Infraestrutura IMED – 54 3045 9072
Portaria IMED – 54 3045 9042

C A M P U S PA S S O F U N D O

CAMPUS PASSO FUNDO
R. SENADOR PINHEIRO, 304
BAIRRO RODRIGUES
54 3045.6100

