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APRESENTAÇÃO
Boas-vindas! Desejamos sucesso e uma caminhada repleta de
conquistas e realizações!
Para facilitar sua experiência, entendimento dos processos e conhecimento das
normas institucionais, criamos este Manual do Aluno Pós-graduação Lato Sensu,
que apresenta informações sobre nossa Instituição, as normas acadêmicas e tudo o
que precisa para que sua jornada seja a mais completa possível.

Nosso objetivo é que ele contribua com a organização de sua vida acadêmica para
seu sucesso profissional.
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São Judas
1. História
Universidade São Judas
A história do Complexo Educacional São Judas Tadeu teve início em 1947, com o Curso
de Admissão aos Ginásios do Estado, fundado pelos professores Alberto Mesquita de
Camargo e Alzira Altenfelder Silva Mesquita. Após uma árdua luta, o casal instalou o
Colégio São Judas Tadeu. Em 1971, foram criadas as Faculdades São Judas Tadeu, com
os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Um ano depois, iniciaram-se os cursos
de Letras e Matemática. A Universidade São Judas Tadeu foi oficialmente reconhecida
pela Portaria Ministerial n° 264, de 4 de maio de 1989.
Centro Universitário São Judas – Campus Unimonte
Com o objetivo de somar as experiências e as boas práticas, em março de 2018, o Centro
Universitário Monte Serrat (UNIMONTE) passou a ser denominado Centro Universitário
São Judas Tadeu – Campus UNIMONTE.
Diferenciais:
 A São Judas é uma das 3 melhores universidades privadas do estado de São Paulo,
segundo o MEC;
 São mais de 26 mil alunos, 700 professores e 510 funcionários;
 Entre as 10 universidades que mais formam CEO’s no Brasil;
 Mais de 97% dos professores mestres e doutores;
 0% de juros! Mais facilidade para o financiamento da sua universidade;
 Mais de 150 laboratórios;
 Mais de 40 cursos entre graduação, Pós-graduação e MBA, mestrado e doutorado
e demais cursos.
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2. Conhecendo a Pós-graduação
2.1 - Critérios/Regulamentação MEC
De acordo com o Art. 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB
os cursos de Pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado,
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, são abertos a candidatos
diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de
ensino e o edital de seleção dos candidatos.
Segundo o parágrafo 3º do art. 1º da resolução CES/CNE/1/2007: “Os cursos de Pósgraduação Lato Sensu são considerados de especialização e são abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às
exigências das instituições de ensino”.
2.2 - Diferença entre MBA e Especialização
Pós-graduação é tudo que vem depois da Graduação. Seja ela, uma especialização (Lato
Sensu), mestrado ou doutorado (Strictu Sensu).
O termo MBA foi bastante difundido nos Estados Unidos e no Brasil somente agora
começa a ficar conhecido por quem procura uma Pós-graduação.
MBA é a sigla inglesa para Master in Business Administration, em português Mestre em
Administração de Negócios.
Nada mais é, que uma Pós-graduação voltada à área de Business, ou seja, Negócios e
Gestão Empresarial. É indicado para profissionais com pelo menos três anos de
experiência profissional e com presença já consolidada na área, como no caso de
gerentes, diretores e presidentes.

3. Cursos
Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos
superiores e têm por objetivo aprofundar os conhecimentos em uma área específica, com
ênfase na utilização prática e na atualização voltada para o mercado. Podem ser
oferecidos nas modalidades de especialização ou de aperfeiçoamento.
Confira a relação dos cursos oferecidos em:
 USJT: https://www.usjt.br/pos/
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 Unimonte: https://www.unimonte.br/pos/
3.1 - Duração
3.1.1 - Com aulas quizenais
Duração: de 12 a 24 meses
As aulas acontecem nos períodos ofertados, podendo ser também em outros dias da
semana, devido ao ajuste no calendário em virtude de feriados e recessos para que se
cumpra o prazo para o período proposto.
3.1.2 - Com aulas semanais
Duração: de 12 a 18 meses.
Aulas duas vezes na semana ou no sábado período integral (depende do curso e
oferta), podendo ser também em outros dias da semana, devido ao ajuste no
calendário em virtude de feriados e recessos para que se cumpra o prazo para o
período proposto.
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COMO INGRESSAR
1. Inscrição
A inscrição deverá ser realizada através do formulário preenchido via site da São Judas:
USJT: https://www.usjt.br/pos/
Unimonte: https://www.unimonte.br/pos/
No site estão todas as informações necessárias de cada curso.

2. Matrícula
A inscrição dos alunos nos cursos de Pós-graduação será possível se estes forem
diplomados em cursos de nível superior reconhecidos pelo MEC ou pelo CEE.

3. Documentação
Para efetivar a matrícula os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos
(cópia e original) relacionados:
 Diploma da graduação – frente e verso (declaração de conclusão com data prevista
de colação ou entrega do certificado de conclusão, será aceita em caráter
provisório);
 Histórico Escolar do ensino Superior;
 Revalidação de diploma de graduação, para candidatos que concluíram o curso no
exterior;
 Documento oficial de identidade;
 Passaporte, identidade de estrangeiro, CPF, visto do tempo de permanência no
Brasil, para candidatos estrangeiros;
 CPF;
 Certidão de nascimento ou casamento;
 Comprovante de residência atualizado (último três meses);
 Comprovante de pagamento da 1º parcela do curso;
 Contrato de prestação de serviços educacionais (disponível no site da instituição,
no ambiente de pré-matrícula).
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No caso de a matrícula ser feita por procuração, esta deverá ter a firma do procurador
reconhecida em cartório e ao contrato de matrícula deverá ser anexada cópia da carteira
de identidade e do CPF do procurador e do contratante.
O aluno entrega a documentação no CAC da escola. Se não houver, o aluno deverá
entregar no setor de atendimento ao aluno.

4. Plano de Pagamento
O plano de pagamento está disponível em 1, 10, 18 e 24 parcelas.
Lembrando que o pagamento à vista, além do desconto de campanha, quando houver,
terá direito a mais 10% de desconto sobre o líquido.
Caso queira mudar o plano de pagamento no decorrer do curso, poderá o aluno fazer a
solicitação via protocolo EDU. CONTINUADA - CORREÇÃO DE BOLETO, no portal Ŭlife.
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SUA VIDA ACADÊMICA
1. Portal do Aluno - Ŭlife
Acesso:
USJT: https://www.usjt.br
Unimonte: https://www.unimonte.br
Link Sou Aluno > Ŭlife

2. Login e Senha de Acesso do Aluno
Por padrão, o Login é o (RA) o número do registro acadêmico do aluno e a senha padrão
é a data de nascimento, no formato dd/mm/aaaa, sem pontuação conforme exemplo:
03021999.
Recomenda-se que o acesso seja testado logo após a ativação da matrícula (baixa de
pagamento da primeira parcela), já que este sistema provê diversos serviços essenciais
a você.
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No primeiro acesso, você será solicitado a revisar seus dados pessoais. Da mesma forma,
recomenda-se a alteração da senha padrão para uma senha pessoal, de fácil
memorização.
Caso seja necessário “resetar” a senha (por esquecimento) ou se houver algum problema
de login, não relacionado à falta de ativação da matrícula, você poderá procurar a equipe
de informática (NSI) para solucionar o problema.
Acesso as notas, faltas, solicitações de documentos, disciplina EAD, entre outros, acesse
o menu:
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3. Menu
Principais Serviços Disponíveis pelo Ŭlife:
Consulta de notas e frequências;
Consulta do Plano Curricular;
Consulta à situação financeira do aluno;
Acesso a material didático complementar disponibilizado pelo professor;
Acesso a plataforma Ŭlife – acesso virtual as disciplinas de EAD (Educação à Distância);
Solicitações diversas via protocolo online (serviços-solicitações);
Emissão de segunda via de boleto;
Comunicação com os professores.

4. Acesso às Disciplinas à Distância - EAD
Nos cursos da Pós-graduação presencial, algumas disciplinas poderão ser ofertadas na
modalidade a distância - EAD.
Para acessar as disciplinas em EAD e os conteúdos que os professores das demais
disciplinas disponibilizam no portal, seguir o seguinte caminho: Menu > ambiente virtual
de aprendizagem > sala de aula virtual.
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Ou na página inicial do seu portal:

5. Disciplinas EAD
As disciplinas em EAD são realizadas em horários alternativos e fora do ambiente da sala
de aula, com o objetivo de desenvolver a habilidade de auto-gestão do aluno.
Todos os cursos de Pós-graduação com disciplinas EAD das IES têm as mesmas disciplinas.

Manual do Aluno 2019 | 12

São elas:
Gestão de Talentos: disciplina tem como objetivo ajudar o aluno a conhecer suas forças,
fraquezas e potencialidades. Além disso, ela ajudará o aluno a realizar o seu plano de
desenvolvimento individual pessoal e profissional.
Negociação: disciplina cujo objetivo é desenvolver a habilidade de negociação dos alunos.
Esta habilidade é fundamental para qualquer área de atuação.
TCC1 e TCC2: duas disciplinas desenvolvidas para orientar o aluno em seu trabalho de
conclusão de curso. TCC1 é o pré-projeto. TCC2 é a monografia propriamente dita. O TCC2
não pode ser realizado se o aluno não fez o TCC1 ou foi reprovado. No entanto, podem
ser feitos concomitantemente.
ATENÇÃO: As provas das disciplinas em EAD ocorrem em dias/datas diferentes do
horário dos dias do curso, podendo ocorrer no sábado, período vespertino.
O aluno da Pós-graduação também tem acesso a essas duas ferramentas de estudos,
com conteúdos exclusivos importantes para sua formação:
Caminho: Menu > ambiente virtual de aprendizagem

NEWSMONITOR

HSM EXPERIENCE

6. Média para Aprovação
A média para aprovação na Pós-graduação é de 70 pontos com frequência mínima de
75% de presença.

7. Estágio
Há duas modalidades de estágio: o obrigatório e o não-obrigatório. Os casos
obrigatórios são previstos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da
Educação. Nestes casos, as atividades de estágio devem ser realizadas pelo aluno
observando critérios de realização e obedecendo à carga horária mínima designada na
matriz curricular. Essas atividades são supervisionadas por membros do corpo docente,
tendo como objetivo articular a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão no
campo do curso escolhido pelo aluno. A supervisão também envolve o desenvolvimento
das competências sócio emocionais, como ocorre nas demais disciplinas do Eixo de
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Práticas e Carreira. O preceptor ou o profissional responsável pelo acompanhamento
em campo deve observar se o estagiário busca desenvolver a capacidade para trabalhar
em equipe, se comunicar, resolver problemas, ter pensamento crítico e respeitar a
diversidade, retomando e aprofundando um trabalho iniciado no LAI. O estágio nãoobrigatório é o desenvolvimento como atividade opcional do estudante, acrescida à
carga horária regular obrigatória. As atividades devem constar no projeto pedagógico
do curso.
O estágio não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza e deve ser realizado
após o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas organizações curriculares de cada
curso, nos regulamentos internos da IES, na Lei 11.788/2008 e nas diretrizes curriculares
estabelecidas pelos órgãos oficiais de educação.
A carga horária, a duração e a jornada de atividade em estágio a serem cumpridas pelo
aluno devem, obrigatoriamente, compatibilizar-se com seu horário escolar, não
prejudicando suas atividades escolares e respeitando a legislação em vigor.
Alunos reprovados no último semestre que não entregarem o relatório do estágio
supervisionado obrigatório não estarão formados, devendo, portanto, solicitar, por
meio de protocolo na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) das Unidades, a sua
entrega, realizar o pagamento da taxa de serviço e entregar o relatório ao coordenador
de estágio em período preestabelecido via protocolo.

8. Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso é requisito curricular obrigatório para todos os cursos
de Pós-graduação Lato Sensu da São Judas e se constitui em uma atividade acadêmica.
Para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) cada aluno deverá ter
orientador, indicado pela instituição.
A elaboração do TCC deverá:
 Focar um tema ligado aos conteúdos do curso e em consonância com os objetivos
do mesmo;
 Ser redigido em língua portuguesa, de acordo com as normas técnicas para
elaboração de trabalho científico propostas pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e regulamento específico da instituição;
 A orientação de TCC é pela plataforma Ŭlife e o prazo para conclusão da disciplina
é de acordo com o estipulado em calendário acadêmico, a ser divulgado no início
de cada semestre;
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 A conclusão da disciplina é condicionada à apresentação final para a Banca
avaliadora, a ser definida pelo Coordenador do curso, de acordo com o estipulado
no calendário acadêmico, podendo ter duração entre 15 a 20 minutos.
 O aluno deverá entregar uma versão impressa e encadernada em espiral e outra
versão em mídia com arquivo em PDF.
 Os TCC’s serão avaliados considerando conteúdo, forma, redação e apresentação
do trabalho, com o resultado expresso com nota de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), sendo
que a aprovação será conferida aos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0
(setenta);
 Caso o aluno seja reprovado, deverá aguardar a próxima oferta.
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SERVIÇOS ACADÊMICOS,
ADMINISTRATIVOS E
FINANCEIROS
1. Rematrícula Online
Os cursos de Pós-graduação não passam pelo processo de rematrícula, pois as disciplinas
são cadastradas automaticamente.
As disciplinas possuem em média 5 encontros, divididos em bimestre. Assim que uma
termina, outra é colocada no mesmo horário de forma automática, sem qualquer
envolvimento do aluno.
Atenção: Débitos financeiros impedem o processo automático do cadastro das
disciplinas. Será necessário estar em dia com os boletos.
1.1 - Edu. Continuada - Rematrícula – Solicitação
- O aluno deverá abrir este protocolo, através do Ŭlife, para solicitar a inclusão de
disciplinas, caso tenha em algum momento do curso, pedido cancelamento por algum
motivo e deseja cursá-la;
- O aluno deverá estar com o contrato financeiro em dia;
- O prazo será definido pela escola no período de matrícula.
A solicitação e realizada via protocolo no portal Ŭlife em > Menu > Serviços >
Solicitações > Edu. Continuada - Rematrícula – Solicitação

2. Mudança de Turma e Campus
Ao aluno regularmente matriculado, poderá solicitar a mudança de turma campus,
obedecidas as seguintes condições:
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 A solicitação só poderá ocorrer na primeira semana de aula.
 O aluno que desejar retornar a turma ou campus de origem deverá fazer novo
requerimento.
A solicitação deverá ser realizada via protocolo no portal Ŭlife em > Menu > Serviços >
Solicitações > Edu. Continuada – Mudança de Turma e/ou Campus.

3. Aproveitamento de Estudos e Reprovação
A seguir são elencadas sucintamente algumas situações nas quais os estudantes poderão
solicitar, no decorrer do seu curso, e as disposições gerais acerca destas atribuições
administrativas que deverão ser consultadas no Regimento dos cursos de Pós-graduação
Lato Sensu da IES.
3.1 - Convalidação de Disciplinas e aproveitamento de estudos:
Disciplinas cursadas em outros Cursos de Pós-graduação, em nível de Especialização,
Mestrado ou Doutorado, poderão ser aceitas por meio de análise de conteúdo
ministrado, que deverá abranger pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do
conteúdo previsto para a disciplina no projeto do curso, desde que tenha sido aprovado
na referida disciplina na IES de origem. Esta avaliação será realizada pelo Coordenador
Acadêmico do curso ou pela Coordenação da Pós-graduação.
3.2 – Solicitação de dispensa de disciplina
Para solicitar dispensa, o aluno deverá comparecer ao CAA/CAC e realizar a abertura da
solicitação de dispensa de disciplinas estando com o status TEMPORÁRIO ou ATIVO.
OBS: Aluno com o status temporário deverá abrir o protocolo na CAC, caso a IES do
aluno não tenha CAC o mesmo deverá ser aberto no CAA.
O protocolo não possui taxa, podendo o aluno abrir a solicitação mais de uma vez,
assim que o primeiro for fechado.
Aluno externo deverá apresentar o histórico original da IES de origem e as Ementas do
curso.
Aluno interno não é necessário apresentar documento para abertura do protocolo.
A Coordenação Administrativa dará início ao processo enviando ao coordenador (a) de
curso os documentos necessários para a realização da análise da dispensa de disciplina.
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Após a análise, o passo do protocolo é encaminhado à COI, para que possam fazer os
lançamentos finais.
O prazo de análise será de 20 dias úteis e o prazo da abertura do protocolo será
definido de acordo com o calendário acadêmico.
3.2 - Reprovação em disciplina:
O estudante que reprovar na disciplina por nota ou frequência poderá cursá-la
novamente em outra turma ou curso da mesma natureza, desde que haja
compatibilidade de carga horária e ementa enquanto seu curso estiver em período de
realização e/ou num prazo nunca superior ao jubilemento do curso.

4. Reopção de Curso
O candidato ou aluno dos cursos de Pós-graduação poderão solicitar a reopção de curso
após a inscrição inicial. Ao comparecer ao CAC para realizar a matrícula, o candidato
precisará informar que deseja realizar a mudança.
Alunos já matriculados também poderão solicitar a reopção via portal em > Menu >
Serviços > Solicitações Edu. Continuada - Reopção de Curso e, caso haja valores a serem
remanejados, este mesmo protocolo será tratado também pelo BackOffice financeiro.

5. Trancamento e Cancelamento de Curso ou
Disciplina
Não há trancamento de curso na Pós-graduação Lato Sensu. Será permitido apenas o
cancelamento, seja antes ou durante o curso.
5.1 – Cancelamento de Curso
O aluno que desejar desistir do curso, seja por tempo determinado ou não, deverá
solicitar o cancelamento de matricula, pessoalmente, no Centro de Atendimento ao
Aluno.
Se existirem débitos referentes à carga horária das disciplinas já cursadas, o aluno deverá
saldar no boleto de cancelamento. No caso de retorno ao curso, haverá aproveitamento
das disciplinas cursadas, desde que haja oferta do curso na data de retorno.
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5.1 – Cancelamento de disciplina
Permite-se ao aluno realizar o cancelamento de disciplina que por algum motivo não
tenha interesse em cursá-la no período de oferta, obedecidas as seguintes condições:
I. A solicitação deverá ser aberta até a véspera do início da disciplina
II. O aluno poderá cancelar no máximo três disciplinas durante o curso.
lll. A disciplina poderá ser cancelada a qualquer momento, desde que o aluno anexe o
atestado médico na abertura do protocolo.
A solicitação deverá ser realizada via protocolo no portal Ŭlife em > Menu > Serviços >
Solicitações> Edu. Continuada - Cancelamento de Matrícula em Disciplina.

6. Prova em Segunda Oportunidade EAD
Poderá solicitar nova prova por motivo de ausência comprovada (luto, gala, trabalho ou
doença), o aluno que não pôde realizar a prova na data oficial, ficando isento da taxa
nestas condições.
A solicitação é realizada via protocolo no Portal do Aluno > Menu > Serviços >
Solicitações> Edu. Continuada - Prova em Segunda Oportunidade de EAD, de acordo com
os prazos estabelecidos em calendário, que devem ser respeitados.
Taxa: 110,00 - para alunos que não tiverem documento comprobatório.

7. Financeiro – Boleto não Recebido
O aluno deverá imprimir seu boleto de mensalidade no Ŭlife> Menu > Financeiro >
Extrato Financeiro. Caso não consiga acesso ao documento, deverá abrir o protocolo
"Boleto não recebido".
Desde 2017/1, o envio de boletos via Correios não é uma prática padrão.
Pós - Conforme cláusula II, item 2.5 do contrato de prestação de serviços, o aluno deve
retirar os boletos pelo Ŭlife.
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Caso tenha dificuldade de visualização, os boletos poderão ser retirados no CAF (Centro
de Atendimento Financeiro).

8. Documentos de Conclusão de Curso
Para solicitar os documentos de Conclusão de Curso, o aluno deverá certificar-se da
aprovação em todas as disciplinas obrigatórias do curso, além do TCC, e seu STATUS
deverá constar “formado”.
A solicitação deverá ser feita pelo Ŭlife ex-aluno (Acesso com o CPF e Data de
Nascimento)
O aluno deverá solicitar o documento pelo Portal do Aluno > Menu > Serviços >
Solicitações:
- Edu. Continuada - Certificado de Conclusão de Curso;
- Edu. Continuada – Histórico Escolar de Conclusão de Curso – Digital;
- Edu. Continuada - Declaração de Conclusão de Curso – Digital.
Na emissão da primeira via do Certificado não haverá cobrança de taxa. A partir da
segunda via, será cobrado um valor, conforme informado no ato da solicitação.
Para a retirada do documento, o aluno deverá comparecer ao Campus munido de
documento de identidade com foto.
Prazo: até 70 dias úteis
Os documentos Declaração de Conclusão de Curso e Histórico de Conclusão de Curso são
emitidos no formato digital com assinatura digital que possui respaldo legal de
autenticidade e equivale a assinatura física com firma reconhecida em cartório, de acordo
com a Medida Provisória nº 2.200-02/2001.
Declaração de Conclusão de Curso
Prazo: até 05 dias úteis
Histórico Escolar de Conclusão de Curso
Prazo: até 30 dias úteis
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9. Jubilamento
Considera-se aluno jubilado (encerrado seu prazo de integralização para o curso) aquele
que ultrapassou o dobro do tempo de duração do curso, a contar a partir do
semestre/módulo de entrada.
Alunos de cursos semanais (curso de duração total de dois semestres) jubilam ao término
do 4º semestre a contar da data de sua entrada.
Alunos de cursos quinzenais (curso de duração total de três semestres) jubilam ao
término do 6º semestre a contar de sua entrada. Passado este prazo, o aluno estará
jubilado.
Caso tenha interesse em retornar para finalizar o curso (mediante disponibilidade e
oferta), o mesmo deverá passar por um novo processo de ingresso, solicitando as
dispensas de disciplinas que já tiver cursado e obtido aproveitamento suficiente para
aprovação.

10. Gestante
As atividades acadêmicas e avaliações da estudante gestante, durante o período
estabelecido pela Lei 6.202 de 17 de abril de 1975 serão realizadas de acordo com
procedimentos específicos, aprovados por meio de Resolução do CONSEPE.
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INFORMAÇÕES E
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Canais de Atendimento
Todos os nossos atentimentos são online, seja via protocolo (menu-serviçossolicitações), ou nos nossos canais de atendimento, acessando os seguintes caminhos:
- Pelo Ŭlife:
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- Direto no site:

Temos também o Edu.
Aqui você encontra a resposta para as dúvidas recorrentes, podendo também, acessar o
fale com a agente e o atendimento chat:
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2. Fale com o Coordenador
Para falar com o Coordenandor do seu curso, será necessário comparecer ao setor de
Coordenação Geral e agendar um horário para atendimento presencial.

3. Ouvidoria
O serviço de ouvidoria é mais um canal de comunicação entre a instituição de ensino e a
comunidade interna e externa. As demandas (reclamações, sugestões, consultas,
elogios) serão encaminhas aos setores envolvidos, os quais precisam responder à
ouvidoria.
Nesse contexto, são atribuições da Ouvidoria:
 Atuar no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o estudante e a
instituição, procurando personalizar o atendimento ao demandante;
 Avaliar a procedência das solicitações, encaminhando-as aos setores competentes
para a devida apreciação e resposta;
 Cobrar soluções do setor referenciado na crítica;
 Propor a adoção de providências ou medidas para soluções de problemas, quando
necessário;
 Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas
aos usuários.
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Pronto!
Agora você já conhece todos os detalhes sobre a São Judas, informações acadêmicas
e órgãos administrativos.
Se ainda assim, você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato por meio
dos nossos canais de atendimento: usjt.br/atendimento, "fale com a gente" e redes
sociais

Desejamos a você e todos os nossos alunos sucesso e grandes conquistas durante essa
jornada juntos.
Conte conosco.
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