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BOAS VINDAS  

A Unigrad e a Faculdade Guanambi – FG  dá as boas vindas a todos os alunos dos 
cursos de pós-graduação lato sensu desta instituição.  

Com o objetivo de normalizar o relacionamento aluno-instituição, foi desenvolvido este manual que rege todos os deveres e obrigações entre as partes. Recomendamos, portanto, que haja atenta leitura e que, em caso de dúvidas, nos procure para esclarecimentos. 
 O compromisso da Unigrad / FG é oferecer um ensino de qualidade pautado em princípios 

éticos, sempre buscando oferecer um corpo docente competente, uma estrutura física adequada e um atendimento de excelência para superar as expectativas de todos os alunos.  
Um ótimo curso para você e nossos votos de muito sucesso!  

A INSTITUIÇÃO 
A Faculdade Guanambi (FG), instituição de ensino superior credenciada pelo MEC Portaria 3.081 DE 08/11/2002, responsável pelos cursos de especialização (projeto pedagógico, corpo docente, metodologia etc.). Os cursos de especialização são realizados segundo os termos da 

Resolução n.º 1, de 8 de junho de 2007 da CNE/CES.  
A UNIGRAD é conveniada a FG e executa as ações comerciais e de logística para a realização dos cursos de Pós-graduação em nível lato Sensu da Faculdade Guanambi.  
Para ter acesso a relação de cursos oferecidos pela FG e cadastrados no MEC, acesse a plataforma www.emec.emec.gov.br 
  
  

VISÃO 
Ser referência de qualidade e excelência no ensino de pós-graduação no estado da Bahia. 

 

MISSÃO 
Desenvolver e promover ações de ensino, pesquisa, extensão e aperfeiçoamento profissional, pautada em princípios éticos, norteados por critérios de qualidade e contribuição social. 
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O QUE É POS-GRADUAÇÃO? 
O Conselho Nacional de Educação conceitua a pós-graduação como sendo um curso 

posterior à graduação.   
A pós-graduação tem dois níveis: o lato sensu e o stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu aloca programas de Mestrado e Doutorado. O stricto sensu viabiliza a formação de docentes e pesquisadores.  
 A pós-graduação lato sensu é uma modalidade de ensino voltada às expectativas de 

aprimoramento acadêmico e profissional com o caráter de educação continuada. São cursos mais flexíveis e em forte sintonia com o mercado de trabalho.   
Nessa categoria estão os cursos de especialização. Eles se destinam aos portadores de diploma de graduação, nas modalidades presencial e a distância, tanto a quem quer aprofundar 

os conhecimentos em sua área de formação quanto a interessados em desenvolver novas competências para atuar em outros campos profissionais.   
 Os cursos de pós-graduação lato sensu habilitam aquelas pessoas que desejam seguir a carreira docente como professores de nível superior em cursos de graduação. Na carreira 

acadêmica das universidades públicas, a titulação de especialista é atribuída ao professor auxiliar.  
 

NOSSOS CURSOS 
A  FG / UNIGRAD oferece cursos de pós-graduação lato sensu em diversas áreas de 

conhecimento, como as áreas de saúde, educação, Engenharia, Direito e gestão. Outra opção para o profissional ou o estudante universitário que deseja enriquecer seu currículo são os cursos de curta duração, em nível de extensão e aperfeiçoamento profissional. Conheça os cursos da 
Unigrad no site www.unigrad.com.br ou www.faculdadeguanambi.edu.br  
  

MATRÍCULA 
A matrícula é o ato formal pelo qual o aluno se vincula a um dos cursos oferecidos pela 

Instituição, tornando-se integrante do seu corpo discente durante o período contratado.  A matrícula só será efetivada com a concretização do pagamento da taxa de matricula e 
após o pagamento da primeira parcela e assinatura do contrato educacional em 02 vias pelas partes. 

 • A matrícula importa na aceitação do Regimento, deste manual, das leis, decretos e demais atos normativos internos e externos em vigor, ou os que vierem a ser baixados 
pelos órgãos competentes.  • No ato da matrícula, o aluno deve entregar cópia dos documentos exigidos, exceção 
para casos do diploma e histórico escolar que ainda não esteja em mãos, mas que são considerados indispensáveis para a certificação do aluno no término do curso. 
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Ao final de cada ciclo SEMESTRAL de disciplinas ministradas será realizada 
automaticamente, a rematrícula do CONTRATANTE para o novo ciclo de disciplinas subseqüente, desde que esteja em situação regular. Constatando-se a ocorrência de situação irregular do aluno, a CONTRATADA poderá não efetuar a rematrícula do CONTRATANTE. 

 Constituem situação irregular do CONTRATANTE:  
 a) ausência ou insuficiência dos documentos do CONTRATANTE exigidos pela CONTRATADA; 
b) ausência de pagamento ou pagamento não identificado das mensalidades do semestre.  c) a não realização das atividades acadêmicas pedagógicas obrigatórias do curso.   

PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 
As mensalidades são valores resultantes do parcelamento do valor total do curso, conforme quantidade escolhida no ato da matricula. 

  A primeira parcela corresponderá à confirmação de matrícula e as demais serão pagas 
em parcelas iguais e sucessivas nos meses subsequentes.   A quantidade de mensalidades será fixa, independente de eventuais mudanças ou 
variações no calendário de aulas.  O pagamento das parcelas não está atrelado ao oferecimento da aula no mês. Por 
exemplo: existe um boleto com vencimento no mês de janeiro, mesmo não tendo aula devido às férias, assim como poderá existir algum mês em que serão oferecidos dois 
módulos de aula.  O aluno poderá pagar sua mensalidade nos escritórios da UNIGRAD/FG, em banco, 
casa lotérica, caixa eletrônico ou pela internet até o vencimento. Após o vencimento, a parcela só poderá ser quitada no banco descrito no boleto ou na UNIGRAD / FG.  Após o vencimento das parcelas serão cobrados multa e juros de mora, conforme 
descritos no contrato educacional assinado entre as partes.  Através do Portal do Aluno poderá ser feito o acompanhamento das parcelas pagas.  Para recebimento da Nota Fiscal pelos serviços educacionais prestados, o aluno deve 
procurar nosso setor de atendimento ou enviar e-mail para unigrad@unigrad.com.br , para aqueles que utilizam na declaração de imposto de renda pode ser solicitado mensalmente ou em ciclos maiores por trimestre, etc, toda solicitação de NF deve ser 
feita até o mês de Dezembro.  

AULAS E MÓDULOS 
A modalidade do curso é presencial, sendo a presença obrigatória. A frequência será acompanhada pelo professor responsável pela disciplina ou pelo apoio acadêmico, por meio de 

lista nominal (entrada e saída) em cada turno. Conforme legislação vigente alguns conteúdos poderão ser oferecidos no sistema EAD. Para fins de aprovação, a frequência exigida em cada disciplina ou módulo é de no mínimo 
de 75%.  As aulas acontecem uma vez por mês durante o final de semana, conforme calendário entregue.   
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LOCAL DAS AULAS 
Em VITÓRIA DA CONQUISTA, as aulas acontecem em dois endereços: na unidade da Av. 

Vivaldo Mendes, 876. Bairro Recreio e no Bairro Candeias (Av. Alírio Sales, 02, BNH). 
 Em GUANAMBI nas dependências da Faculdade Guanambi. 
Em ITABUNA no Shopping Jequitibá, anexo ACHIEVE LANGUAGES. 
Ocasionalmente pode ocorrer que algum módulo seja oferecido em outro endereço, nesse caso, o aluno será comunicado com antecedência por seus meios de contato telefônico, SMS e e-

mail.  

AVALIAÇÃO ACADÊMICA 
A avaliação do aproveitamento em cada disciplina ou módulo é de responsabilidade do professor e será expressa numa escala de zero (0) a dez (10). Cada disciplina, respeitadas as 

especificidades do seu conteúdo, poderá ser avaliada por meio de diversos instrumentos, tais como prova escrita ou prova oral, discussão de casos, seminários, pesquisa bibliográfica, 
atividades práticas de laboratório ou simuladas, participação, auto-avaliação, frequência, entre outros.  

O aluno que se ausentar de determinada avaliação, mesmo que esteja no percentual tolerável de ausência, ficará sem aprovação no módulo até que solicite uma segunda chamada da 
avaliação (vide item seguinte). 

CARGA HORÁRIA DOS MÓDULOS 
A carga horária de carda curso está descrita no cronograma de aulas entregue ao aluno e 

disponibilizados no portal do aluno. A maioria dos cursos tem duração de 12 (doze) meses de aula, mais 90 (noventa) dias de prazo para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A grade contempla 12 (doze), 15(quinze) ou 18 (dezoito) módulos de aula, dependendo de qual o 
curso que o aluno estiver matriculado, A carga horária mínima do curso de pós da UNIGRAD / FG são 450 h. Constituído de 360h (trezentos e sessenta) de aulas teóricas e práticas e mais 90 
(noventa) horas de atividades práticas de pesquisa concernentes a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Os demais cursos com carga horária superior pode ser consultada pelo aluno no termo de adesão ao contrato ou no cronograma do curso que contém a relação de 
disciplinas. 

 O aluno poderá cursar até 02 (dois) módulos chamados disciplinas optativas em outros 
cursos ofertados ou via EAD, recebendo certificado de aperfeiçoamento. Esse procedimento é facultativo (não obrigatório) e deve ser cursado até 06 meses após o término do último módulo do curso. Para maiores informações o aluno deve se informar com a coordenação do seu curso. 
 

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 
Mediante requerimento do aluno interessado, a coordenação de pós-graduação poderá deferir o aproveitamento no todo ou em parte, de estudos feitos em outros cursos de pós-

graduação, ministrados em instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC.   
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Para fins de aproveitamento acadêmico, podem ser aproveitadas no máximo 3 (três) 
disciplinas, o que não implica diretamente em redução do valor do curso. O abatimento financeiro proporcional fica convencionado a 1 (uma) disciplina.  

Para a solicitação do aproveitamento de estudos devem ser apresentados o histórico escolar e conteúdo programático das respectivas disciplinas, para análise da coordenação do 
curso. 

PORTAL DO ALUNO 
As notas da avaliação de cada módulo e outras informações direcionadas aos discentes 

como extrato financeiro, segunda via de boleto, histórico escolar estão disponíveis para consulta no Portal do Aluno, no site www.unigrad.com.br   Para acessar preencha o número do CPF sem pontos ou traços no login e senha. 
 

MATERIAL DIDÁTICO 
Para cada disciplina da pós-graduação, o aluno receberá um módulo impresso a ser utilizado em sala de aula. Outros conteúdos e materiais extras disponibilizados pelo serão 

postados no portal do aluno para download, enviados por e-mail ou gravados em mídia de CD/DVD.   
 

REPOSIÇÃO DE AULAS 
Caso o aluno por algum motivo falte às aulas de um módulo, será necessária a reposição 

da disciplina. Para tal, ele deve verificar com a coordenação da Unigrad a próxima data em que esta disciplina será oferecida em outra turma.  O aluno deve solicitar a reposição por escrito 
preenchendo o requerimento próprio e pagando o valor financeiro correspondente ao módulo no atendimento ao aluno. 

A hipótese da não cobrança do valor do módulo na reposição de aula será nas seguintes 
situações: impedimentos causados por motivo de doença comprovados através do atestado médico entregue em até 48 (quarenta e oito horas) contados após o primeiro dia útil da realização 
da aula, impedimentos como concursos públicos,  formatura do aluno, etc,  deve ser feito o requerimento informando da ausência e solicitando a isenção do pagamento quando da reposição 
da aula, com a comprovação documental anexado com antecedência mínima de 05 dias da data da aula. 

A FG/Unigrad não se compromete a oferecer novamente as disciplinas dos cursos, exceto 
quando o aluno matricula-se em uma pós-graduação que se encontra em andamento, nesse caso não existirá ônus financeiro para o aluno.   
 

COMPENSAÇÃO DE FALTAS (REGIME ESPECIAL) 
É facultado Regime Especial para alunos amparados por legislação específica, em caso de doenças que impossibilitem a locomoção, doenças infectocontagiosas ou gestação, sendo-lhes 
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atribuídos, como compensação das ausências às aulas, exercícios domiciliares, com 
acompanhamento do Coordenador do Curso, nos seguintes termos:  

a) Em caso de doença específica amparada pela legislação o interessado deve requerer os 
exercícios domiciliares imediatamente no início de sua enfermidade, a fim de possibilitar que lhe seja atribuído o competente expediente acadêmico; 

b) A concessão do benefício é dada a partir da data do protocolo, sem efeito retroativo; 
c) Não são aceitos requerimentos depois de decorrido o prazo dado pelo laudo médico, ou seja, após a reabilitação do interessado; 
d) no caso de gestantes, depende do laudo médico quanto ao período de concessão do benefício, entretanto, não são aceitos requerimentos após o período indicado pelo médico 

responsável; 
e) o requerimento solicitado à concessão dos citados benefícios deve ser instruído com competente laudo médico. 

AUSÊNCIA EM RAZÃO DE CRENÇA RELIGIOSA  
Não existe amparo legal para dispensa, abono de faltas ou tratamento excepcional com 

justificativa de crença religiosa. 
 

TRANCAMENTO DE MATRICULA 
Os cursos de pós-graduação lato sensu não estão sujeitos a ciclos de oferta obrigatória, ficando assim vetado o trancamento de matrícula. O aluno que por qualquer motivo tiver que 

deixar o curso, deve solicitar o cancelamento da matricula (vide item sobre cancelamento da matricula). Caso o aluno desligado volte futuramente a se matricular, poderá aproveitar as 
disciplinas cursadas anteriormente.  
 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA / DESISTÊNCIA 
O cancelamento da matrícula faz com que o aluno perca o vínculo com a instituição, cessando de todos os direitos e deveres para com ela. O aluno deverá requerer o cancelamento 

de sua matrícula por escrito, em formulário próprio. Só será concedido o cancelamento formal após quitação das mensalidades em aberto até a data de realização do pedido. 
O cancelamento de matrícula é um ato formal de desvinculação definitiva do aluno, observando as seguintes modalidades:  

 
Cancelamento a pedido (desistência): 

 Quando requerida pelo aluno, ou responsável financeiro, por escrito.  Para que o pedido seja deferido, o aluno não poderá estar em débito com a instituição, 
devendo estar com todas as mensalidades quitadas, inclusive a referente ao mês da solicitação de desistência;   Considerando que as turma só são iniciadas mediante a expectativa de receita definida pela quantidade de alunos matriculados, a  desistência acarretará multa conforme 
definido em contrato educacional assinado entre as partes 
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 A partir da data de início do curso será apurado o saldo relativo aos serviços prestados, 
proporcionalmente à carga horária ministrada, acrescido da taxa administrativa de compensação.  Em caso de cancelamento de matrícula/desistência, não serão devolvidos quaisquer valores pagos pelo aluno referentes a parcelas vencidas anteriormente à data da 
desistência.  

ATENÇÃO: O aluno que deixa de comparecer às aulas, mas não formaliza a desistência continua 
a responder financeiramente pelas parcelas vencidas e a vencer até o término do contrato. 

TRANSFERÊNCIAS 
Caso deseje ser transferido entre cursos da mesma instituição o aluno deverá requerer, 

mediante o preenchimento de formulário padrão. Neste caso, seu pleito será avaliado considerando:  
 
 as equivalências entre os cursos;   Até o segundo módulo cursado;  disponibilidade de vaga;   a viabilidade do ingresso na turma de destino, em função do andamento do calendário de aulas.   

SEGUNDA CHAMADA 
Ao aluno que faltar a até uma das avaliações previstas por disciplina, será assegurado o 

direito à avaliação de 2ª (segunda) chamada, mediante pagamento de taxa.    O pedido de segunda chamada dirigido ao coordenador de curso somente será aceito se formulado no prazo máximo de 07 (sete) dias, a partir da data de realização da 
avaliação, acompanhado do comprovante de pagamento de taxa.   Se justificada sua ausência por meio de atestado médico (constando o CID) ou de óbito 
de parentes em 1º grau, o aluno estará isento do pagamento de taxas.  

RECUPERAÇÃO 
Os alunos que não obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) poderão ser submetidos a processo de recuperação, através de provas realizadas após o final da disciplina. 
 

 A data e forma da avaliação de recuperação serão definidas pelo docente, em acordo com 
a coordenação de curso. 
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REPROVAÇÃO 
O aluno que não obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina cursada, 

mesmo após ser submetido ao processo de recuperação, ou não atingir a freqüência mínima de 75% em cada disciplina, será reprovado na disciplina. 
  A reprovação em uma ou mais disciplinas impede a concessão de certificado de 

conclusão do curso de especialização lato sensu.  O aluno poderá frequentar esta disciplina novamente em turmas posteriores, desde 
que sejam observados os seguintes itens: o A instituição não está obrigada a oferecer o mesmo curso e/ou disciplina em períodos futuros.  o Caberá ao aluno requerer Reintegração visando obter matrícula em turma posterior para fins de cumprimento do currículo estabelecido. A instituição 

poderá ou não deferir esse requerimento.  o Caso seja deferida a Reintegração, caberá ao aluno efetivar a matrícula na(s) disciplina(s), mediante o pagamento dos valores relativos à(s) mesma(s), 
conforme definido pela instituição.  

COMUNICAÇÃO 
 Todo processo de comunicação com os alunos será feito através do e-mail e SMS  fornecido pelo aluno no ato da matricula e do portal do aluno, nos casos em que a 

turma tenha e-mail também será direcionada cópia.   Comunicação por telefone só será utilizada em casos extremos e urgentes como  mudança da data, do local da aula, entre outros.   Recomendamos que o aluno consulte periodicamente o portal do aluno e seu e-mail para ficar atualizado sobre avisos, material da aula, notas, etc.  O fato de o aluno deixar de ler informes em um destes meios não o isenta de qualquer responsabilidade decorrente do não conhecimento de qualquer informação contida 
neles. 

 
É dever do aluno manter seu e-mail e telefone atualizados e 

tomar conhecimento de todos dados disponibilizados por esses meios. 
 

CARTEIRA DE ESTUDANTE 
A FG / Unigrad emite para seus alunos a identificação de estudante através de carteirinha, 

ao custo simbólico de R$ 10,00 (dez reais), mediante a inexistência dependências documentais. O aluno interessado deve procurar o atendimento. Outra opções são através das entidades 
estudantis existentes. 

COFFEE-BREAK 
Como cortesia, a UNIGRAD serve aos presentes nos intervalos das aulas um lanche (café, refrigerante, suco, frutas, biscoitos, etc). Este é considerado um lanche básico, infelizmente não temos como atender pessoas que utilizam algum tipo de dieta especial.  
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) requisitado pela Unigrad / FG é um artigo 

cientifico no formato das normas ABNT.  Deve ser elaborado individualmente ou em dupla e ter no mínimo 15 páginas e no máximo 25. Demais detalhes estão no Manual do TCC da Unigrad que 
pode ser baixado no site: www.unigrad.com.br  

  
Ao cursar a disciplina Metodologia da Pesquisa Cientifica, o aluno receberá as instruções de como elaborar o artigo cientifico conforme o manual da Unigrad. O discente terá um prazo de 

30 (trinta) dias para entregar um pré-projeto de sua pesquisa, e após a correção deverá informar se vai necessitar de orientador. As orientações ocorrem de forma presencial e a distancia. O aluno terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias após o último modulo da pós para entregar o TCC. 
Deverá ser entregue 1 (uma) cópia encadernada, 1 (uma) copia em CD em arquivo Word, e o termo de responsabilidade sobre a autoria devidamente assinado.  

 Caso o aluno não cumpra os prazos estabelecidos para entrega do TCC, ele deverá pagar as taxas dos custos de orientação, informado na secretaria da Unigrad. 
 A disciplina METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA poderá ser cursada via EAD, 

sendo as orientações presenciais e por e-mail.  

CERTIFICAÇÃO 
Após ter sido aprovado em todos os componentes curriculares do curso, incluindo o TCC, o concluinte estará apto a solicitar o certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato 

sensu.    A solicitação do certificado deverá ser feita presencialmente na Central de Atendimento da Unigrad/FG desde que não haja pendências acadêmicas e administrativas. Deve ser preenchido 
o requerimento próprio. 

 O pedido não será deferido caso o aluno tenha pendências acadêmicas e administrativas, a entrega de toda a documentação é condição indispensável para emissão e registro do 
certificado.   

Após o cumprimento de suas obrigações acadêmicas e administrativas, o aluno receberá o Certificado de Especialista emitido pela Unigrad / FG - Faculdade de Guanambi, conforme a legislação CNE/CES n.º 1, de 8 de junho de 2007. O prazo para emissão do certificado é de até 
90 dias após o deferimento do requerimento.  

Não será possível ultrapassar o prazo de 36 (trinta e seis) meses do início do curso para a conclusão de toda e qualquer obrigação acadêmica do aluno com a pós-graduação, havendo a caducidade dos módulos cursados. 
 MARCAS ASSOCIADAS A UNIGRAD 
 

  
 


