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APRESENTAÇÃO
Prezados discentes,
a FACULDADE ARAGUAIA, por intermédio do Núcleo de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação (NEPPG), tem a grata satisfação em
recebê-los como participantes de um de seus cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Araguaia,
abertos à matrícula de candidatos diplomados em cursos de
Graduação, oferecem formação continuada teórico-prática em
diferentes especialidades e tem por objetivo atualizar e qualificar
profissionais para atuar no mercado de trabalho de forma
compatível com os avanços científicos e tecnológicos.
Os cursos de Especialização poderão ser destinados à qualificação
de docentes para o magistério do ensino superior e pesquisa ou de
caráter predominantemente profissionalizante.
Todos os cursos estão estruturados de forma a atender à Resolução
do CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018.
No intuito de prestar esclarecimento sobre a estrutura e o
funcionamento desta Instituição, elaboramos o presente Guia
Acadêmico com orientações quanto aos procedimentos
acadêmicos e financeiros, ressaltando-se que, por se tratar de um
documento geral, as especificações de determinados cursos não se
encontram aqui relacionadas. Para esclarecimentos adicionais, os
setores afins estarão disponíveis.

Bom estudo
e sucesso a todos!

Coordenção do NEPPG

AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO
DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
A Faculdade Araguaia é uma Instituição de Ensino Superior (IES)
autorizada pelo MEC pela Portaria Normativa de Reconhecimento nº
2, de 04 de janeiro de 2016 e Credenciada pela oferta de cursos
superiores na modalidade a distância pela Portaria Normativa nº1135,
de 10 de outubro de 2016. O que confere à Faculdade Araguaia a
autorização de ministrar cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato
Sensu. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de
especialização, atendem às exigências da Resolução CES/CNE nº 01,
de 06 de abril de 2018.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
São exigidos os seguintes documentos*:
• Registro Geral (RG);
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Certidão de nascimento ou casamento;
• Comprovante de residência (últimos 3 meses);
• Título de eleitor;
• Quitação de serviço militar;
• Diploma de graduação;
• Histórico de graduação;
• 1 (uma) foto 3x4.
* Apresentar cópias autenticadas ou cópias com os originais.

MENSALIDADE

MENSALIDADES
As mensalidades possuem o vencimento
até o dia 10 de cada mês.

Horário de funcionamento do setor financeiro:
Segunda a sexta das 07:30h às 22:00h
Sábado das 08h00 às 16:00h

CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
Os cursos de Pós-graduação podem possuir um ou dois encontros
mensais. De acordo com o curso, as aulas poderão ser
realizadas:
sexta-feira das 18 às 22 horas
sábado das 8 às 17 horas
domingo das 8 às 17 horas.

CORPO DOCENTE
As aulas são ministradas por um corpo docente composto de
Especialistas, Mestres e Doutores, que, além de possuírem sólida
formação acadêmica, exercem atividades profissionais correlatas
aos módulos de cada curso.

FREQUÊNCIA
Para fins de aprovação nos módulos e, consequentemente no curso,
além dos trabalhos regulares, é obrigatória a frequência,
exigindo-se um mínino de presença de 75% do total de aulas
ministradas em cada módulo.

AVALIAÇÃO
A avaliação é feita em cada módulo por meio de graus numéricos
expressos em valores de zero a dez, permitindo-se o fracionamento
de ½ (meio) ponto. Será considerado aprovado o aluno que
alcançar, no mínimo, grau final igual ou superior a 7,0 (sete). Os
critérios de avaliação dos módulos, atendidas as exigências
descritas anteriormente, são de responsabilidade do professor.

DIVULGAÇÃO DE NOTAS
A nota final de cada módulo estará disponível no portal da
Faculdade Araguaia (http://www.faculdadearaguaia.edu.br/home.php) na área do Aluno On Line, após a conclusão do módulo.

ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O TCC na Pós-Graduação deverá ser desenvolvido individualmente,
tendo seus prazos assegurados de acordo com o Regulamento do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Pós-Graduação Lato
Sensu da Faculdade Araguaia.

CERTIFICADO CONFERIDO
O certificado de Especialista é conferido
conforme a especialização do curso.

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
Os documentos deverão ser solicitados na Secretaria Geral, em
requerimento próprio, com a especificação
do que é pretendido.

Horário de funcionamento da Secretaria Geral:
Segunda a sexta das 07:30h às 22:00h
Sábado das 08h00min às 16:00h

BIBLIOTECA
Os alunos devidamente
matriculados poderão utilizar
os serviços da Biblioteca, para
empréstimo, consulta de livros
e periódicos e uso dos
computadores mediante
apresentação da carteirinha
da biblioteca como comprovante
de vínculo com
a Faculdade Araguaia.
Quanto aos empréstimos:

a.
os usuários poderão manter sobre sua
responsabilidade até 02 obras pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar
da data de empréstimo, desde que a biblioteca disponha de 2 (dois)
ou mais exemplares;
b.
para obras com apenas 01 (um) exemplar, a consulta
será apenas no interior da biblioteca, mediante apresentação de um
documento com foto;
c.
todo material que não for devolvido dentro do prazo
estabelecido fica sujeito à multa de R$ 2,00 (dois reais)
por dia de atraso, para cada exemplar.

Horário de funcionamento da Biblioteca:
Segunda a sexta das 08:00h às 22:00h
Sábado das 08h00min às 12:00h

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
É necessário que, ao término de cada módulo, o aluno realize a
avaliação do Corpo Docente, do Módulo Ministrado e da Faculdade
Araguaia mediante ficha de avaliação a ser expedida pelo NEPPG.
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