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INTRODUÇÃO

Este é um guia prático das principais ações que ocorrem na 

escola antes e durante o ciclo escolar de 2020. Detalhamos 

as atividades fundamentais e os fatores críticos de sucesso 

para o ano letivo.

Em caso de alteração ou inclusão de um processo na 

política operacional, encaminharemos comunicados 

complementares.

Guarde este manual por todo o ciclo escolar, pois ele será 

muito útil! 
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Disponibilizamos quatro plataformas principais para 

utilização da escola e um ambiente de acesso aos pais/ 

tutores para a realização do pagamento:

PLATAFORMAS E ACESSOS

PLATAFORMA  
CENSO

PLATAFORMA DE 
CONTEÚDOS E DE 
APRENDIZAGEM (LMS)

PLATAFORMA  
DE ENTREGAS

Único ambiente no qual a 

escola cadastra os usuários 

(alunos). A base de dados 

do Censo alimenta as 

plataformas de pagamento 

e de aprendizagem (LMS).

Gestão de conteúdos por 

perfil e cadastro de usuários 

para professores e gestores.

Visualização das etapas 

prévias ao envio do material e 

rastreamento de transporte.

1 PLATAFORMA  
DE GRADE PARA 
ENSINO MÉDIO
Ambiente de uso da escola 

para eleição dos conteúdos 

flexíveis por período 

(trimestre) e respectivos anos/

segmentos do ano letivo.
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PLATAFORMA DE PAGAMENTOS
Ambiente direcionado aos pais ou responsáveis 

para validação dos dados e realização da compra 

de material. Nesta plataforma estão disponíveis 

a política comercial do UNOi educação e as 

responsabilidades que envolvem a parceria entre o 

pai/tutor do aluno UNOi.

$
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O acesso às plataformas de Censo, Grade e Conteúdos é feito por 
meio de login e senha determinados pela própria escola. Os dados de 
acesso da plataforma de Entregas serão enviados por e-mail.

Enviaremos um e-mail com os links de acesso à pessoa responsável 
pelas comunicações entre nós e a escola. Essa pessoa, informada no 
anexo do contrato, é nosso contato principal e ponto de apoio para a 
definição de importantes questões relacionadas à nossa parceria.

Ao receber o e-mail, o contato elegerá os responsáveis na escola pelo 
controle de determinados processos. Esse e-mail para a acesso inicial 
é chamado de e-mail token. 

Após o envio do e-mail token, faremos contato para dar 
esclarecimentos iniciais.

Se a sua escola já é usuária do sistema, desconsidere a informação 
do token, pois os dados de acesso continuarão os mesmos. Se for 
necessária a criação de novos login e senha, pedimos que entrem em 
contato com nossa equipe de relacionamento.
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CENSO
O Censo é o único ambiente da plataforma em que a escola cadastra 
os alunos para que eles possam receber o material de estudo.

A partir deste cadastro o responsável pelo aluno poderá acessar a 
plataforma de pagamentos para efetivação da compra.

Não há outra forma de oficializar o pedido e cadastrar os alunos. O 
Censo tem exatamente essa função.

É fundamental que essa ferramenta seja alimentada com dados 
precisos e atualizada sempre que necessário: assim estaremos 
sempre em condições de prestar o melhor atendimento aos alunos e a 
seus responsáveis.

Lembramos que tanto o cadastramento dos alunos na plataforma 
quanto as eventuais alterações (nome, ano, exclusão de registros 
duplicados e inativação de matrículas canceladas) é de única e 
exclusiva responsabilidade do usuário administrador do Censo. Caso 
alguma operação não esteja habilitada na plataforma, comunique 
imediatamente a equipe de relacionamento para providências.

A plataforma Censo será liberada em novembro de 2019 para que seja 
feita a manutenção dos alunos matriculados no ciclo de 2020.

Para acessar, entre em unoieducacao.com e clique em 
PLATAFORMAS/ESCOLAS.



7

No ambiente de acesso às plataformas, clique em CENSO.

CADASTRO DE TURMAS E ALUNOS

Digite seu login e senha e, depois, crie uma turma ou escolha uma 
existente para incluir alunos. 
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Em seguida, faça o cadastro dos alunos inserindo CPF, nome completo, 
data de nascimento e sexo.
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Cada aluno deve ter apenas um cadastro. Se porventura houver 
duplicidade, o responsável deve inativar um dos cadastros para evitar 
o envio de material excedente.

A inserção do CPF é obrigatória e muito importante para garantir a 
segurança e a autenticidade dos dados do aluno e responsável.

O CPF e a data de nascimento do aluno serão as chaves de acesso ao 
ambiente do usuário. 

Você também pode adicionar alunos utilizando uma planilha Excel.
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Baixe a planilha e preencha os dados. Login e senha não são campos 
obrigatórios.

Certifique-se de que as turmas foram cadastradas previamente.

Após a validação dos dados, clique em Salvar.

CADASTRO DE PROGRAMA

Em caso de uso de conteúdos diferentes para alunos do mesmo ano, 
além da inserção dos dados cadastrais, o nome do programa deve 
estar associado ao aluno.
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OUTRAS FUNÇÕES

Faça download da lista de alunos. Nessa lista você poderá acompanhar 
o status de pagamento para liberação da entrega dos materiais por 
período.

Ative, inative, edite dados de alunos já cadastrados ou mova-os de 
turma quando necessário.
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PAGAMENTO E FATURAMENTO
A escola cadastrará o aluno na plataforma, porém esse registro só será 
efetivado quando o responsável confirmar e validar como verdadeiras 
as informações do aluno vinculado ao seu CPF.

O processo de validação é o primeiro passo a ser dado pelo responsável 
financeiro do aluno. Isso será feito em uma plataforma específica para 
pagamentos. O responsável deve acessar unoieducacao.com e seguir o 
passo a passo para acessar o folder de pagamento.

A validação consiste na confirmação do responsável de que a 
escola vinculou a seu CPF apenas o aluno que realmente é de sua 
responsabilidade; de que não há registro duplicado; de que o nome 
completo do aluno está escrito corretamente; e de que ele está 
registrado no ano correto.

Ao validar o cadastro do aluno, o responsável assume como 
verdadeiras as informações registradas pela escola.

Conforme cláusula contratual, “a ESCOLA deve colaborar com o 
UNOi educação no trabalho e/ou gestão de cobrança entre os Pais 
ou Tutores dos Alunos, devendo comunicá-los em tempo oportuno 
e preciso sobre a (s) data (s) que tenha (m) ficado aqui estipulada (s) 
para o pagamento”.



13

Para maior comodidade dos alunos, aceitaremos as seguintes formas 
de pagamento:

FORMAS DE PAGAMENTO

Pagamentos realizados até 31/01/2020 poderão ser parcelados em até dez vezes sem juros.

A partir de fevereiro, o número de parcelas será reduzido progressivamente até o mês de 
outubro, quando ficará uma vez sem juros.

Para sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para pagamento.

As compras realizadas à vista entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

As compras realizadas entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

Pagamentos realizados até 31/12/19 poderão ser divididos em duas parcelas. A partir 
de 1/1/20, o boleto bancário será somente à vista. As compras realizadas à vista entre 
novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

Cartão de crédito

Boleto bancário

Transferência eletrônica em parcela única

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abril/20 maio/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20

10× 10× 10× 9× 8× 7× 6× 5× 4× 3× 2× 1×

nov/19 dez/19

7% 5%

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/19 abr/20 maio/20 jun/20 jul/20 ago/20

Pagamento até 30/11/19 3× 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

Pagamento até 31/12/19 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

Pagamento a partir de 1/1/20 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

nov/19 dez/19

7% 5%

nov/19 dez/19

5% 3%
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O UNOi educação enviará o material impresso à escola para que seja 
entregue apenas aos alunos cujos responsáveis estejam em dia com 
o pagamento (adimplentes). O acesso à plataforma de conteúdo 
estará condicionado ao mesmo critério. Após a compensação 
bancária, o acesso à plataforma de conteúdo será liberado e o material 
impresso expedido.

O prazo para compensação bancária é de até 72 horas.

DADOS DE FATURAMENTO

Não será permitido que a fatura referente a um aluno esteja vinculada 
a mais de uma pessoa física ou jurídica.

Você encontra mais detalhes sobre pagamentos no documento 
“Termos e condições”, disponível na plataforma de pagamentos.
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DESCONTOS PARA ALUNOS CADASTRADOS  
APÓS O INÍCIO DO CICLO ESCOLAR:

Alunos que utilizam 
material bimestral  
(do Infantil ao Ensino 
Fundamental II)

Alunos que utilizam 
material trimestral 
(Ensino Médio)

Até 31 de março:  

não será concedido desconto.

De 1o de abril a 30 de junho: 

será concedido desconto de 25%.

De 1o de julho a 15 de setembro:  

será concedido desconto de 50%.

A partir de 16 de setembro:  

será concedido desconto de 75%.

Até 30 de abril:  

não será concedido desconto.

De 1o de maio a 31 de agosto: 

será concedido desconto de 33%.

A partir de 1o de setembro:  

será concedido desconto de 66%.

1 2

ALUNOS NOVOS

Os alunos cadastrados após o 1º bimestre receberão um desconto de 
acordo com o bimestre vigente. Esses alunos não terão direito aos 
materiais dos bimestres anteriores.

DESCONTOS
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ALUNOS DE INTERCÂMBIO

O desconto será concedido mediante documentação que 
comprove que o aluno estudará na instituição somente até a 
metade do ciclo escolar.

A escola deverá encaminhar documento devidamente assinado 
pela instituição e pelo responsável, informando a data e o motivo 
de saída do aluno.

Na metade do ciclo escolar, o aluno será inativado na plataforma 
automaticamente, sendo suspenso o envio de conteúdo impresso. Da 
mesma forma, o acesso à plataforma de conteúdo digital será negado.

Se, por qualquer motivo, o aluno continuar na segunda metade do 
ciclo escolar, a escola deverá avisar o UNOi educação e criar um 
novo cadastro para que possa ser dado o desconto correspondente 
ao pagamento faltante. Nesse caso, o responsável deverá fazer o 
pagamento do restante do material em relação ao valor anual. Após 
a compensação bancária, o acesso à plataforma de conteúdo será 
liberado e o material impresso expedido.

Os descontos serão concedidos proporcionalmente ao período de 
entrega do material e utilização pelo aluno na escola.



17

MATERIAL IMPRESSO
Primeira remessa:
Ao assinar o contrato com o UNOi educação, a escola preenche o Anexo 
A contendo a previsão do número de alunos por ano/segmento.
Essa informação é de extrema importância, pois, além de ser o indicador 
do equilíbrio financeiro do contrato, considerando o alto investimento 
feito pelo UNOi educação na infraestrutura do ambiente escolar, serve 
também como base para a produção de material.
Se 2020 for o primeiro ano de parceria entre a escola e o UNOi 
educação, o primeiro envio de material impresso será feito de acordo 
com a quantidade de alunos inseridos no Anexo A.
Se sua escola já for conveniada, faremos a promoção automática dos 
alunos cadastrados na plataforma 2019 para o Censo de 2020. Dessa forma, 
o desempenho dos alunos no início do ciclo escolar não será prejudicado.
Ainda assim, contamos com o apoio da escola para a revisão e a 
manutenção do cadastro dos alunos no Censo.

Segunda remessa:
Todas as demais remessas serão realizadas automaticamente conforme 
a atualização do número de alunos cadastrados no Censo e da 
efetivação do pagamento na plataforma.

Importante:
A entrega do material impresso para o aluno está condicionada à 
efetivação do pagamento na plataforma.
Os prazos de entrega estão estabelecidos em contrato e no documento 
“Termos e Condições” disponível na plataforma de pagamentos.
Os alunos cadastrados após o 1o bimestre receberão o material de 
acordo com o bimestre vigente. Caso haja necessidade de material de 
bimestres anteriores ou anuais, a escola deve fazer a solicitação por 
e-mail e receberá o material em remessa de bonificação.
A reprodução ou cópia de material impresso não é permitida e 
configura crime contra os direitos autorais, de acordo com o Art. 184 
do Código Penal e com a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O 
reaproveitamento de material impresso não é possível, pois trabalhamos 
com catálogo vivo, em constante atualização.
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CONFERÊNCIA  
DO MATERIAL 
Sua escola receberá o material impresso do UNOi educação que 
será utilizado pelos alunos. Os materiais estão separados em kits 
individuais para facilitar o trabalho da escola no momento da entrega.

É importante que o material seja conferido no ato da entrega, 
observando-se se a quantidade de caixas corresponde ao total 
declarado nas notas fiscais.

A conferência, item por item, do material que consta nas caixas ou nos 
pacotes deverá ocorrer em até 48 horas do ato da entrega.

Não serão aceitas reclamações após esse prazo.

Para facilitar a conferência é importante entender as principais 
informações contidas nas etiquetas presentes em todas as caixas 
entregues.

A caixa de contenção estará identificada com três etiquetas.
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Etiqueta de embarque

Identificação da nota fiscal e total de volumes

Identificação do material por segmento e série



20

Dentro da caixa de contenção estarão os kits por aluno, com a 
identificação de segmento e série, seguindo as mesmas cores para 
facilitar a conferência.

OCORRÊNCIAS

Qualquer defeito físico ou falta de material impresso devem ser 
comunicados ao UNOi educação pela escola, apontando as seguintes 
informações:

Defeito:
• Especificar o defeito.
• Informar o ano/segmento do material.
• Informar de qual bimestre/trimestre se trata.
• Informar de qual módulo/caderno do kit se trata (descrição e código 

do material, conforme nota fiscal).
• Informar o nome do aluno que verificou o problema.
• Informar o número do lote do material, que pode ser localizado de 

diferentes formas, conforme cada tipo de impressão.
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Na página de crédito que está no início ou no final do livro:

Na contracapa, próximo ao código de barras:

O processo é feito sem qualquer custo para a escola ou para o 
responsável e está sujeito à disponibilidade de estoque. A escola deve 
recolher o material para devolução ao UNOi educação.

Divergência entre físico e nota fiscal:
• Especificar a divergência.
• Informar o ano/segmento do material.
• Informar de qual bimestre/trimestre se trata.
• Informar de qual módulo/caderno do kit se trata (descrição e código 

do material, conforme nota fiscal).

Perda: 
No caso de perda, uma nova remessa será faturada para a escola com 
pagamento à vista.
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O responsável pela liberação do acesso à plataforma de conteúdo 
digital ao aluno é o administrador do LMS da escola.

Os logins dos alunos deverão ser gerados somente após o 
cadastramento na plataforma Censo UNOi.

O acesso está condicionado à efetivação do pagamento na 
plataforma.

CONTEÚDO DIGITAL  
DO ALUNO
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A entrega dos iPads dos professores está prevista para os meses de 
janeiro e fevereiro considerando o calendário escolar de cada região 
do país.

A quantidade a ser enviada é definida no Anexo A do contrato.

IPADS DOS PROFESSORES
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Os ambientes destinados à escola também serão definidos no Anexo A 
do contrato.

A responsabilidade pela instalação/entrega é do UNOi educação, e as 
atividades estão previstas para os meses de janeiro, fevereiro e março, 
considerando o calendário escolar de cada região do país.

Os agendamentos respeitarão o calendário proposto pelo UNOi 
educação e a disponibilidade da escola.

Antes de receber a visita da equipe de instalação, a escola será 
convidada a responder a um questionário para verificação da 
infraestrutura dos ambientes. O objetivo do questionário é otimizar 
as atividades executadas in loco e garantir o bom andamento de 
cada instalação.

Um profissional da escola deverá acompanhar a equipe de instalação 
durante o período de atuação e validar a qualidade dos serviços, 
assinando um termo de aceite.

A seleção dos equipamentos tecnológicos estará exclusivamente a cargo 
do UNOi educação, que levará em consideração marca, capacidade, tipo, 
modelo, qualidade, negociação e demais especificações.

RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues à instituição de ensino em remessa 
de comodato, conforme o contrato. O frete é contratado e pago pelo 
UNOi educação.

A conferência deverá ser realizada no ato da entrega, antes do aceite 
e das assinaturas no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de 
transporte. O responsável pelo recebimento deve confirmar e validar 
se os itens relacionados na nota fiscal são os mesmos entregues 
fisicamente.

Em caso de divergências, 100% da mercadoria deve ser recusada. O 
UNOi educação deve ser comunicado imediatamente para que sejam 
tomadas as devidas providências.

AMBIENTES
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SEGURO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos pertencem ao UNOi educação e são entregues 
à escola a título de comodato. A escola não detém, portanto, a 
propriedade desses bens, e sim a posse pelo tempo em que vigorar o 
contrato. O UNOi educação não oferece seguro para os equipamentos 
e recomenda que a instituição de ensino contrate uma seguradora 
particular.

A manutenção é garantida para equipamentos com defeito de fábrica, 
falhas técnicas ou problemas de funcionamento em geral, desde que 
não seja detectado mau uso. Os acessórios, como carregadores, 
cabos, condutores de energia, estabilizadores e filtros de linha, têm 
garantia de três meses após a entrega e a instalação. Depois desse 
período, passam a ser de responsabilidade da escola.

Em geral, questionamentos ou incidentes são resolvidos 
remotamente, e para isso oferecemos um canal exclusivo de suporte 
técnico. Os atendimentos técnicos presenciais estão sujeitos a análise 
prévia da necessidade do suporte.

uno.suporte@santillana.com

mailto:uno.suporte@santillana.com


LEGENDA:

Criticidade baixa

Criticidade média

Criticidade alta

Processo contínuo

CRONOGRAMA
DE AÇÕES

* conforme contratação
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set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/19 maio/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20

Grades

Envio dos iPads dos professores

Instalação de ambientes*

Manutenção do Censo

Pagamento pelos pais

Envio de materiais bimestrais

Envio de materiais trimestrais


