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1- MENSAGEM DE BOAS-VINDAS  

  

Prezad@ Estudante, 

Seja bem vind@ ao UnicepVirtual! 

Inicialmente gostaríamos de parabenizá-l@ pela escolha dessa 

modalidade de ensino em nossa instituição.  

Desde 2010 a UNICEP, vem atuando com cursos na modalidade a 

distância, inserindo, gradativamente, na organização pedagógica e curricular 

de seus cursos superiores reconhecidos em nível de graduação e pós-

graduação, a oferta de disciplinas, na modalidade semipresencial, atendendo a 

um percentual de 20% da carga horária estabelecida para o curso. Em 2015, a 

UNICEP iniciou o curso de graduação em Pedagogia, 100% a distância.  

Essa modalidade de educação, além de ser uma alternativa ao ensino 

presencial, tem se destacado cada vez mais no cenário do ensino superior em 

função de sua qualidade, metodologia e alcance. A diversidade de experiências 

pedagógicas possibilitadas, mediadas via TICs (tecnologias de informação e 

comunicação) permitem uma formação profissional mais acurada. 

 Além disso, por meio das interações e acesso a materiais atualizados, 

garante-se que a formação profissional esteja diretamente ligada a uma 

formação científica em que o estudante desenvolve habilidades de análise 

crítica dos fenômenos estudados e aprende a utilizá-las no seu dia a dia, indo 

além da formação técnica e ampliando seu repertório para uma visão unificada 

da ciência. Isso, evidentemente, se reflete no campo de atuação em que 

exercerá sua profissão.  

Autonomia, cientificidade e atuação técnica diferenciada caracterizam 

uma boa formação em cursos em nível superior, e esse é nosso compromisso 

primordial com nossos estudantes em formação.  

No UnicepVirtual, você contará com uma equipe multidisciplinar, 

preparada para atendê-l@ e ainda contará com ferramentas tecnológicas e 

educacionais apropriadas para o ensino e a aprendizagem. 

A equipe do UnicepVirtual estará sempre de prontidão para atendê-l@ 

em tudo o que for necessário para tornar seu curso tranquilo e prazeroso. 

Bons Estudos!!!! 



2- O CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - UNICEP 

 

O Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, desde 1972, vem 

atuando em São Carlos e região na formação de profissionais preparados para 

o mercado de trabalho, tornando-se referência como um dos principais Centros 

Universitários do Estado de São Paulo, contribuindo de forma significativa para 

o desenvolvimento sócio-econômico e cultural da Região Central Paulista.  

 

Com a missão de gerar e disseminar conhecimento para a sociedade, 

obedecendo, com qualidade, ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

extensão e pesquisa, a instituição vem ampliando suas atividades, e mantendo 

seus projetos pedagógicos de cursos dinâmicos e atualizados, de acordo com 

as diretrizes nacionais de cursos.  

 

Nessa perspectiva, vem criando novos cursos presenciais, semi-

presenciais e a distância, ampliando a oferta de oportunidades para seus 

estudantes, consolidando-se como uma das melhores e mais conceituadas 

instituições de ensino superior da região central paulista e do Estado de São 

Paulo.  

 

Dessa forma, vem cumprindo seu objetivo de formar cidadãos e 

profissionais qualificados nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu 

(cursos de especialização e MBA), Capacitação Gerencial e Extensão 

Universitária, nas diversas áreas do conhecimento, contribuindo para o 

desenvolvimento regional e preparando seus estudantes para a vida, o que 

fortalece o compromisso social que a Instituição desenvolve há décadas. 

 

A infraestrutura física conta com salas confortáveis, amplos espaços de 

apoio ao ensino e à pesquisa, equipamentos e laboratórios modernos, 

destinados ao estudo experimental prático das disciplinas dos cursos, com 

equipamentos atualizados, de última geração, desenvolvendo habilidades 

técnicas e científicas essenciais para a formação profissional dos estudantes e 

contribuindo para seu aprimoramento. A biblioteca é comunitária, aberta 



diariamente, inclusive aos sábados, com acervo especializado, salas de 

estudo, leitura e pesquisa e base de dados e internet. 

 

Seu corpo docente é formado por profissionais altamente qualificados, 

aptos a desempenhar suas funções no ensino, desenvolver pesquisas, práticas 

educativas e atividades de extensão, ancorados em programas de apoio 

pedagógico e processos de avaliação institucional continuada. 

 

A UNICEP dotou São Carlos e sua região de uma Instituição de Ensino 

Superior com condições de aprofundar estudos e investigações de questões 

locais e regionais, a fim de contribuir para o desenvolvimento integrado e 

sustentado da Região Central Paulista. Hoje, a UNICEP possui dois campi 

localizados na cidade de São Carlos, o campus Vila Alpes e o campus Miguel 

Petroni. 

 
 



3- O CURSO DE PEDAGOGIA EAD/ UnicepVirtual 

 

3.1- Dados gerais do Curso 

a) Tipo: Licenciatura 

b)   Modalidade: Ensino a Distância 

c)   Denominação: Licenciatura em Pedagogia 

d)   Local de Oferta: Centro Universitário Central Paulista – UNICEP –

 Avenida Miguel Petroni, 5111- São Carlos- São Paulo, através do ambiente 

virtual. 

e) Regime Escolar: Seriado semestral. Cada semestre letivo com duração 

de 22 semanas; 

f) Vagas Anuais: 450 vagas; 

g) Carga Horária Total: 3200 horas 

h) Tempo de Integralização: 

Mínimo de 07 semestres (03 anos e meio) e máximo de 14 semestres (07 

anos). 

 

 

3.2- Perfil do futuro profissional 

O processo de formação do profissional do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Unicep, na modalidade a distância, deverá circunscrever-se em 

torno da problemática pedagógica e do conhecimento da escola como uma 

organização complexa que tem as funções social e formativa.  A formação do 

licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado em 

espaços escolares e não-escolares, que têm a docência como base. 

Nesse entendimento, o licenciado estará qualificado a desenvolver 

inúmeras competências necessárias à problematização do contexto 

educacional, podendo intervir de forma crítica, reflexiva e criadora. Levando em 

conta o perfil desejado, a formação deste licenciado deve abranger uma 

investigação de práticas educacionais articulada à consistente base teórica, 

com destaque para conhecimentos específicos dos campos de atuação na 

educação, levando-se em conta as necessidades locais e regionais e as 

demandas do mundo do trabalho. 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Miguel+Petroni,+5111-+S%C3%A3o+Carlos-+S%C3%A3o+Paulo&entry=gmail&source=g


Desse modo, o perfil pretendido refere-se a um profissional que se 

caracterize por: 

 Atuar na docência na Educação Infantil; 

 Atuar na docência das séries iniciais do Ensino Fundamental; 

 Atuar na docência da educação de jovens e adultos; 

 Planejar ações educativas; 

 Implementar projetos sócio-educativos; 

 Integrar equipes multidisciplinares, visando ao desenvolvimento de 

ações educacionais; 

 Analisar e planejar projetos que atinjam crianças, jovens ou adultos; 

 Promover avaliações individuais e institucionais; 

 Atuar como educador em espaços escolares e não-escolares; 

 Intervir em contextos diversificados promovendo ações educativas não-

formais e informais; 

 Atuar com indivíduos de diferentes faixas etárias e características sócio-

econômico-culturais e de desenvolvimento, inclusive os que não tiveram 

acesso à escolaridade na idade própria; 

 Identificar pressupostos político-filosóficos em projetos pedagógicos que 

ocorrem nas instituições escolares e não-escolares. 

 

 

3.3- Competências 

A estrutura do Curso de Pedagogia da Unicep, modalidade a distância, 

garante ao estudante adquirir as competências: 

 Dominar conteúdos específicos e pedagógicos e suas abordagens de 

ensino, buscando a interdisciplinaridade e respeitando as fases do 

desenvolvimento humano; 

 Lidar com modelos de gestão inovadores; 

 Comportar-se de modo flexível, com vistas a resolver problemas e 

desafios pedagógicos;  

 Atuar com base no ordenamento de atividades e programas, com vistas 

a selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender a interesses 

interpessoais e institucionais;  

 Articular a atividade educacional nas diferentes formas de gestão, na 



organização do trabalho pedagógico, no planejamento, execução e 

avaliação de propostas pedagógicas;  

 Elaborar projeto pedagógico, sintetizando as atividades de ensino e 

gestão, caracterizadas por categorias comuns como: planejamento, 

organização, coordenação e avaliação e por valores comuns como: 

solidariedade, cooperação, responsabilidade e compromisso;  

 Elaborar e analisar materiais didáticos, 

 Identificar mudanças contextuais e antecipar-se às mesmas, através da 

proposição e implementação de projetos, buscando sempre a superação 

de odo tipo de exclusão social;  

 Conhecer os processos de construção do conhecimento no indivíduo, 

inserido em seu contexto social e cultural. 

 Estabelecer relações de parceria e colaboração com a comunidade 

externa à escola e, de modo especial, com os pais dos alunos, a fim de 

promover sua participação na comunidade escolar e uma comunicação 

fluente entre eles e a escola;  

 Articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática 

pedagógica;   

 Identificar processos de ensino e aprendizagem que ocorrem em 

ambiente escolar e não escolar, e suas relações com o contexto no qual se 

inserem as instituições de ensino, objetivando a atuação adequada sobre 

ele; 

 Atuar como gestor em parceria com os demais membros da equipe 

pedagógica que compõem a instituição (escolar ou não-escolar) nas 

situações de ensino e de aprendizagem; 

 Planejar, executar e avaliar processos (físicos, cognitivos, afetivos, 

estéticos, lúdicos, éticos e biossociais) educativos e de experiências 

educacionais, com vistas ao desenvolvimento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; 

 Promover ações educativas em instituições de ensino público ou 

privado, organizações não governamentais e/ou empresas; 

 Lidar adequadamente com os novos recursos tecnológicos à disposição 

da educação atualmente: recursos de informática, softwares, tecnologia 



audiovisual presencial e para ensino a distância;  

  Valorizar o diálogo, a participação e o espírito de mudança 

comportamental contínuas;  

 Criar condições para que os educandos possam conquistar autonomia, 

desenvolver a inteligência, a afetividade, o julgamento moral e a 

responsabilidade social e, desta maneira, poderem se integrar efetivamente 

à comunidade; 

 Superar a ação autoritária na educação, valorizando a afetividade;  

 Expressar-se adequadamente através da linguagem escrita formal;  

 Comunicar-se verbalmente de forma clara e objetiva;  

 Compreender e valorizar as diferentes linguagens manifestadas nas 

sociedades contemporâneas e sua função na produção do conhecimento;  

 Compreender e interpretar de modo integrado, sistêmico e estratégico o 

fenômeno e as práticas educativas no âmbito sócio-político-econômico-

cultural no qual os mesmos encontram-se inseridos;  

 Raciocinar de maneira lógica, crítica e analítica;  

 Estabelecer relações formais e causais entre fenômenos;  

 Interagir de modo criativo e original face aos diferentes contextos 

educacionais e sociais, visando superar a exclusão; 

 Conhecer o contexto histórico-institucional no qual e para o qual atua; 

 Assumir uma ética de atuação profissional e com a organização 

democrática da vida em sociedade;  

 Utilizar os conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política 

e social brasileira, para compreender o contexto e as relações em que está 

inserida a prática educativa. 

 
 

3.4- Campo de atuação profissional 

A formação do Pedagogo não se restringe às necessidades imediatas do 

mercado de trabalho, embora não possa desconsiderá-las. A preocupação 

básica inclui e supera a qualificação técnica, e afirma como núcleo central a 

apropriação/construção de um referencial teórico-prático vigoroso, 

cientificamente consistente, que possibilite ao futuro profissional atuar com 



competência na docência e na gestão do trabalho educacional. 

O campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser composto 

pelas seguintes dimensões: 

 Docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, assim como em Educação Profissional, na área de 

serviços e apoio escolar, e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos; 

 Gestão educacional, numa perspectiva democrática, que compreenda a 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias da Educação e de projetos e experiências 

educativas não-escolares; análise, formulação, implementação, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na área 

de educação; 

 Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 

4- O MODELO DE EAD DO UNICEPVIRTUAL 

A educação a distância na compreensão do Unicep é uma modalidade 

educacional que prima pela excelência do processo de ensino-aprendizagem, 

cuja relevância é evidenciada por sua potencialidade de ampliar o acesso à 

educação, sendo uma forte aliada da democratização do conhecimento e do 

saber por meio de sistemas educacionais mais abertos, flexíveis e ágeis. 

A partir dessa compreensão, o UNICEP concebeu e estruturou o seu 

Centro de Educação a Distância – UnicepVirtual, cujo desenvolvimento procura 

sempre estar de acordo com as políticas e legislações vigentes. Nesse sentido, 

o UNICEP está em sintonia com a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 11 DE MARÇO DE 

2016, que estabelece as Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de 

Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância, 

especialmente em relação à caracterização da EaD: 



Art. 2º Para os fins desta Resolução, a educação a distância é 

caracterizada como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino e 

aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, com pessoal qualificado, 

políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, 

entre outros, de modo que se propicie, ainda, maior articulação 

e efetiva interação e complementaridade entre a 

presencialidade e a virtualidade “real”, o local e o global, a 

subjetividade e a participação democrática nos processos de 

ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e 

profissionais da educação (professores, tutores e gestores), 

que desenvolvem atividades educativas em lugares e/ou 

tempos diversos. 

 

Essa modalidade de ensino tem como principal característica permitir 

que a distância em si deixe de ser um fator limitante no ensino, pois viabiliza 

o mesmo sem a necessidade de contiguidade espaço-temporal. Ou seja, o 

aprendizado planejado pode ocorrer em um lugar diferente do local de 

ensino. Para tanto, são exigidas técnicas especiais de criação do curso, de 

instrução e comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais. 

A aprendizagem do estudante é autônoma, possibilitada a partir da 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados e 

apresentados em diferentes suportes de informação, além de interatividade, 

socialização e uso de tecnologias da informação e comunicação.  

A flexibilidade é uma grande vantagem ao cursar disciplinas a distância, 

uma vez que o estudante pode realizar o seu estudo e suas práticas 

individuais de acordo com sua conveniência. Assim, esses momentos vão 

exigir do estudante organização do tempo e disposição para aprender. 

 

5- O CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – UnicepVirtual 

 Para dar sustentação ao modelo de EaD elaborado, o Centro de 

Educação a Distância do UNICEP – UnicepVirtual foi estruturado da seguinte 

forma: 

 



 Coordenação geral: 

Resumidamente, a coordenação geral do UnicepVirtual tem como 

principais funções: fazer a gestão, juntamente com a direção da instituição, do 

ensino a distância, o que engloba o seu planejamento e o seu gerenciamento; 

aprimorar, juntamente com a sua equipe, o modelo de educação a distância do 

Centro Universitário Central Paulista; definir e direcionar as ações para os 

rumos estabelecidos em conformidade com as diretrizes institucionais; entre 

outras. 

 

 Coordenação pedagógica: 

A coordenação pedagógica tem como função geral conceber, aprimorar, 

planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem da EaD na instituição. Tudo o que se refere a esse processo 

passa por essa coordenação. O coordenador pedagógico trabalha em conjunto 

com toda a equipe do UnicepVirtual, além dos docentes e tutores. 

 

 Apoio técnico/administrativo: 

 Responsável pelo suporte administrativo e técnico do UnicepVirtual, 

principalmente no que diz respeito a parte de secretaria. Apoia os membros da 

equipe e faz o elo de ligação entre os assuntos do departamento com os 

demais setores da instituição. 

 

 Produção e distribuição de material didático e institucional: 

 Responsável pelo design instrucional do material produzido e todo o seu 

processo de produção, mecanismos de controle e distribuição. Trabalha em 

conjunto com os conteudistas, docentes, revisores, diagramadores e técnicos.  

Vale ressaltar que o UnicepVirtual possui um estúdio de gravação e 

edição das videoaulas. 

 

 Capacitação/treinamento: 



 Responsável pela concepção, aprimoramento, aplicação e tutoria dos 

treinamentos para os estudantes, conteudistas, docentes, tutores e 

funcionários. 

 

 TIC e Ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 

 Responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pelas 

tecnologias de informação e comunicação utilizadas. Além da coordenação, 

essa estrutura é composta por monitores que são responsáveis pela 

manutenção e monitoramento dos ambientes tecnológicos utilizados no curso, 

dando apoio aos tutores e docentes na manipulação desses ambientes e 

suporte aos estudantes em casos de dificuldades. Também são os 

responsáveis pelo atendimento aos estudantes, tutores e professores quanto 

aos recursos tecnológicos utilizados e laboratórios (se existirem). 

 

 Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante. 

 É responsável, juntamente com a coordenação pedagógica, pela 

definição, aprimoramento e aplicação dos sistemas de tutoria, comunicação e 

avaliação do andamento dos estudantes ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido, além de fornecer suporte ao estudante em suas 

atividades. Trabalha em conjunto com a coordenação dos cursos, docentes e 

tutores. Tem papel importante no processo de melhoria, pois levanta e analisa 

as informações provenientes da evolução do estudante ao longo do curso. 

Conta com auxílio dos monitores, descrito na estrutura “TIC e Ambiente virtual 

de ensino e aprendizagem”. 

 

 

6- SOBRE OS ATORES DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM NA EaD DO UNICEPVIRTUAL 

Além do professor e do estudante, como tradicionalmente temos na 

Educação presencial, a EaD conta com diversos atores, fundamentais para a 

concretização do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, para que 



se obtenha êxito nos estudos, é de extrema importância saber o papel que os 

atores desempenham na Instituição: 

 

6.1- O ESTUDANTE DE EAD: no cenário da educação a distância, o 

estudante passa a ser mais atuante no seu processo ensino e 

aprendizagem, que acontece em tempo, espaço e ritmo diferenciados. 

Autonomia, autodisciplina e muita dedicação, são peças chaves para 

que o aprendizado ocorra com sucesso. Desse modo, impõe como 

tarefa fundamental do estudante, ter responsabilidade e 

comprometimento, organizando seu tempo e suas ideias, 

autogerenciando o seu aprendizado, de forma ativa e participativa. 

Cabe a el@, estabelecer uma rotina diária de estudos que inclua 

atividades de leitura, resolução de atividades, interação nos fóruns, 

chats, etc, considerando as características do curso que estará 

cursando.  

 

6.2- PROFESSOR RESPONSÁVEL: organiza, planeja, acompanha e 

operacionaliza toda a disciplina durante o período em que ela está 

acontecendo. Ele pode ser ou não o autor do material utilizado pelo 

estudante. É responsável pela elaboração das atividades virtuais e 

presenciais, e orienta os tutores nos objetivos e entraves do conteúdo. 

 

 

6.3- PROFESSOR CONTEUDISTA: elabora o material da disciplina. 

Profissional com formação específica e domínio em uma área de 

conhecimento. Ele desenvolve o conteúdo e pode juntamente com o 

professor responsável organizar e propor dinâmicas, recursos 

pedagógicos e as atividades a serem desenvolvidas. 

 

6.4- TUTOR VIRTUAL: atua na linha de frente, facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem, mediando e incentivando o estudante, de 

modo a garantir a inter-relação personalizada e contínua entre ele e o 

sistema, viabilizando a articulação necessária entre os elementos do 

processo e a consecução dos objetivos propostos. 



 

O tutor atua diretamente na autonomia e desenvolvimento do 

estudante, em relação à sua própria construção de conhecimento. Sua 

maior responsabilidade é a orientação concreta, contribuindo com 

conhecimento especializado e perspicácia, tecendo com o estudante 

linhas de discussão, fornecendo e colhendo o feedback das atividades 

de aprendizagem. 

As atividades de tutoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e pela equipe pedagógica do curso, objetivando o aperfeiçoamento do 

mesmo. 

 

6.5- TUTOR PRESENCIAL: tem como principal função o atendimento ao 

estudante de forma presencial em locais e horários preestabelecidos. 

São algumas de suas atribuições: auxiliar o estudante em suas 

atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito de pesquisa; 

esclarecer dúvidas e orientar o estudante em relação ao 

desenvolvimento das atividades previstas; esclarecer dúvidas em 

relação ao uso das tecnologias disponíveis; participar de momentos 

presenciais obrigatórios, aulas práticas, laboratórios, provas, etc.; 

fomentar e conduzir atividades de convívio dos estudantes. 

As atividades de tutoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e pela equipe pedagógica do curso, objetivando o aperfeiçoamento do 

mesmo. 

 

7- O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), comumente conhecido 

como sala de aula virtual, é o espaço virtual onde ocorre a maioria das 

atividades do curso que irá cursar. Este ambiente conta com uma diversidade 

de ferramentas tecnológicas que possibilitam o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem e promove as interações necessárias entre os 

atores (estudante/professor responsável/tutor).   

O UnicepVirtual utiliza uma plataforma desenvolvida pela D2L 

(Desire2Learn) chamada Brightspace. Essa plataforma é flexível (permite 



inúmeros tipos de configurações e personalizações) e possui acesso móvel, 

além de garantir disponibilidade a qualquer momento graças a sua 

hospedagem em nuvem. Vale destacar que o Brightspace dispõe de alguns 

recursos de acessibilidade, contribuindo, também, para uma educação 

inclusiva.  

No AVA, são disponibilizados os materiais didáticos, livro texto, materiais 

complementares, atividades virtuais, videoaulas, etc. Conforme já destacado, é 

nele que ocorre o processo de ensino e aprendizagem e todas as interações 

entre os atores. 

Avaliações periódicas e documentadas do ambiente são realizadas para 

sua constante adequação e melhoria. 

 

8- FORMAS DE COMUNICAÇÃO/INTERAÇÃO 

A interação é um elemento fundamental em qualquer ambiente 

educacional e em quaisquer processos de ensino e aprendizagem. No contexto 

da educação a distância, ela se torna mais fundamental ainda, tendo em vista 

que estudantes, docentes e tutores estão separados em termos espaciais e 

temporais. Portanto, a utilização de mecanismos de interação e formas de 

comunicação, além de necessária, é muito importante para que se estabeleça 

uma relação entre esses atores em todo o processo de ensino e aprendizagem, 

criando um clima de aproximação e cumplicidade, afastando qualquer 

sensação de isolamento, queixa comumente apresentada pelos estudantes 

dessa modalidade de ensino, sendo uma das principais causas de evasão. 

Na EaD do UnicepVirtual, os processos de interação e comunicação 

acontecem fundamentalmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

mediados por vários recursos tecnológicos. Nesse LMS (Learning Management 

System) estão disponíveis diversas ferramentas, síncronas (forma de 

comunicação feita em tempo real, ou seja, de modo instantâneo) e assíncronas 

(forma de comunicação que está desconectada do tempo e do espaço real), 

que possibilitam a interação/comunicação entre estudantes, professores e 

tutores. São exemplos dessas ferramentas:  

 Chat: ferramenta de comunicação síncrona e pública; 



 Pager: ferramenta de comunicação assíncrona que permite interações 

particulares. Funciona como um e-mail interno da plataforma. 

  Fóruns de discussões: ferramenta de comunicação assíncrona e 

pública. 

 Webconferência: ferramenta de comunicação que permite a interação 

síncrona com todos ou determinados usuários com a utilização de 

imagens, arquivos, áudio e vídeo. 

 

A interação entre estudante e tutor é a que mais ocorre no processo de 

ensino e aprendizagem. Ela acontece em diversos momentos, com estratégias, 

ferramentas e níveis de interatividade variados. Além dessa interação, os 

tutores se comunicam com os docentes responsáveis, tanto no que diz respeito 

aos objetivos e estratégias de ensino e suporte traçados, quanto para 

esclarecimento de dúvidas em relação a assuntos gerais e específicos de 

conteúdo. Eventualmente, dependendo do assunto, o estudante também pode 

interagir com o professor responsável. 

As interações e/ou comunicações podem ocorrer também de forma 

externa ao AVA, através de e-mails, contato telefônico, fax e encontros 

presenciais. No sistema adotado pelo Centro de EaD do UNICEP – 

UnicepVirtual, os cursos a distância oferecidos devem prever, sempre que 

possível, momentos presenciais. Embora a frequência desses momentos seja 

determinada pela natureza da área do curso, a recomendação é a de que haja 

ao longo do curso vários encontros presenciais, sempre que possível.  

 

9- MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DO UnicepVirtual 

O material didático para a educação a distância é um elemento 

considerado fundamental, pois, dentre outras coisas, ajuda a suprir a ausência 

física e temporal do professor. Quanto mais bem elaborado for o material 

didático, melhor o estudante conseguirá atingir os objetivos de ensino 

estabelecidos. 

Na visão do UnicepVirtual, o material didático institucional contempla um 

conjunto de informações básicas sobre o funcionamento dos processos da EaD 



estabelecidos pela instituição e pelos cursos (por meio de tutoriais, guias, 

manuais do estudante, etc.) e os materiais específicos das disciplinas 

oferecidas a distância. 

 Esses materiais ocupam um lugar estratégico, pois tem a capacidade de 

produzir múltiplas interações entre os diferentes sujeitos desses processos 

(estudantes, tutores, professores, etc.) e desses últimos com o conhecimento, 

num processo de diálogo permanente. 

O UnicepVirtual disponibiliza ao estudante uma gama de materiais 

criteriosamente organizados de forma dialógica, interativa, tendo em vista 

instigar o estudante a realizar seus estudos, com segurança e autonomia. 

Dentre esses materiais estão os específicos da disciplina, os tutoriais, guias e 

manuais.  Esses últimos auxiliam os estudantes no esclarecimento de dúvidas 

gerais e específicas do curso, principalmente em relação aos processos 

adotados e a utilização dos recursos disponíveis, bem como o ambiente virtual 

de aprendizagem. 

 Para elaboração dos materiais didáticos o UnicepVirtual conta com uma 

equipe multidisciplinar que envolve diversos profissionais, dentre eles: o 

coordenador de produção de materiais didáticos; a secretaria da EaD; o 

coordenador do curso; o professor conteudista (devidamente treinado); 

designer instrucional; diagramadores; revisores ortográficos e gramaticais.  

O material didático específico das disciplinas dos cursos a distância é 

elaborado pelo conteudista, profissional com formação específica e domínio em 

uma área de conhecimento.  

 Em relação ao conteúdo das disciplinas, são produzidos os seguinte 

materiais: Livro texto; Slides; Videoaulas (são gravadas e editadas no estúdio 

próprio do UNICEP); Material complementar; Material de recuperação; 

Atividades avaliativas. De uma maneira geral, esses materiais são organizados 

em Unidades de Ensino e Aprendizagem, de modo que cada unidade contenha 

seu texto base, seus slides, suas videoaulas, seus materiais complementares e 

de recuperação, e suas atividades avaliativas. 

 Além dos guias, manuais, tutoriais e dos materiais específicos da 

disciplina, são criados vídeos (gravados e editados no estúdio próprio do 

UNICEP) com objetivos diversos, tais como: apresentar, explicar, esclarecer e 

orientar o estudante. 



 

10-  O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO UNICEPVIRTUAL: 

AVALIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MÉDIA 

O processo de avaliação do curso de Pedagogia a Distância considera 

diferentes instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento dos 

estudantes ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Por esse motivo, 

e em atendimento à legislação, conta com Atividades Avaliativas Virtuais e 

Atividades Avaliativas Presenciais, desenvolvidas a partir de diferentes 

propósitos e situações, nos quais o estudante tem oportunidade de demonstrar 

e aplicar seus conhecimentos adquiridos no curso, individualmente e/ou 

coletivamente, de forma articulada entre os componentes curriculares teóricos 

e práticos do curso.  

O processo de avaliação considera que o estudante adquira 

conhecimentos e habilidades de forma gradual, mediante diversas 

possibilidades de interação e desenvolvimento de exercícios que articulem a 

teoria e a prática. Para que isso ocorra, a instituição oferece materiais didáticos 

adequados, tutoria e apoio pedagógico especializado nas áreas da Pedagogia 

e situações de aprendizado que visem uma avaliação processual da formação 

do pedagogo. 

As disciplinas dos cursos são organizadas, normalmente em módulos, e 

subdividem-se em unidades de ensino e aprendizagem, possibilitando que o 

processo de avaliação também seja realizado por unidade. Com essa 

subdivisão é possível verificar o cumprimento, por parte dos estudantes, dos 

objetivos traçados na unidade (avaliação formativa1) além de poder recuperá-lo 

a tempo, não prejudicando a continuidade de seus estudos. A avaliação por 

unidade permite, também, detectar e identificar deficiências na forma de 

ensinar, auxiliando tutores e professores na reformulação de seus trabalhos 

didáticos visando à melhoria contínua.  

 

                                                            
1 A avaliação formativa tem como objetivo avaliar o processo de ensino e aprendizagem de maneira a 
proporcionar novas práticas pedagógicas que favoreçam a melhoria do aprendizado do estudante. 
Trata-se de uma avaliação das etapas do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando reflexão 
acerca do mesmo. 



Atividades Avaliativas Virtuais: 

As atividades avaliativas virtuais são disponibilizadas por unidades de 

ensino e aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado 

pelo UNICEP. A disponibilização das atividades virtuais por unidade possibilita 

ao estudante uma auto avaliação e permite ao tutor explorar um aspecto que é 

muito importante na EaD: o feedback. 

Cada disciplina pode apresentar uma quantidade variada de atividades 

avaliativas virtuais, dependendo de suas necessidades e objetivos. Essas 

atividades ora são individuais, ora coletivas, para proporcionar diferentes 

momentos de interação do estudante com os seus pares e com os conteúdos 

dos materiais didáticos. Desse modo, visa-se avaliar as diferentes habilidades 

dos estudantes em situações diversas do contexto da Pedagogia. Leva-se em 

consideração, portanto, a distribuição coerente entre tempo de estudos e 

momentos de avaliação processual. 

As atividades virtuais são desenvolvidas ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem, pois têm como objetivo a avaliação processual, na qual o 

estudante tem a oportunidade de exercitar seus conhecimentos com o devido 

acompanhamento dos tutores que interferem nas etapas de aprendizagem com 

a intenção de mediar as situações de aprendizagem. Desse modo, conforme as 

unidades de ensino e aprendizagem têm seus estudos finalizados, os 

estudantes desenvolvem uma ou várias atividade(s) avaliativa(s) virtual(ais) 

correspondente(s). 

A depender da natureza ou proposta da atividade virtual, ela pode ser 

desenvolvida no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o qual oferece uma 

infraestrutura de ferramentas tecnológicas tanto para atividades avaliativas 

quanto para as não avaliativas.  

Para cada atividade avaliativa, os tutores fornecem feedback, 

comentários, dicas e correções para que o estudante possa aprimorar os seus 

conhecimentos.  

Cada uma das disciplinas do curso procura desenvolver atividades de 

naturezas diversificadas e em diferentes ferramentas, no intuito de avaliar as 

habilidades individuais e pessoais. 



Atividades Avaliativas Presenciais: 

Além das atividades avaliativas virtuais desenvolvidas ao longo de um 

semestre letivo, são, também, aplicadas algumas atividades avaliativas 

processuais no polo de apoio presencial, para o atendimento art. 1º, § 1º, do 

Decreto nº 5.622, de 2005. Ao longo de um semestre são programados 

momentos presenciais, sendo que pelo menos dois deles são para atividades 

avaliativas, um ao final do primeiro módulo, e outro ao final do segundo 

módulo.  

Como se trata de um curso na modalidade a distância, em que os 

estudantes têm diferentes rotinas e necessidades e precisam administrar seu 

tempo conforme suas outras atividades cotidianas, a instituição oferece a 

possibilidade de agendamento da avaliações presenciais em datas que os 

estudantes escolham o melhor dia e horário para realizarem suas atividades. 

As atividades avaliativas presenciais, assim como as virtuais, 

consideram o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes buscando 

articular os seus estudos com o exercício futuro da prática, em diferentes 

propostas, a considerar a natureza e objetivos de cada disciplina.  

As atividades avaliativas (virtuais e presenciais) são planejadas no início 

das disciplinas, pelos professores responsáveis pelas mesmas, e são 

programadas para serem desenvolvidas ao longo do semestre. O planejamento 

é disponibilizado aos estudantes no AVA a cada início de semestre letivo, em 

formato de cronograma de atividades. 

Atividades avaliativas virtuais e presenciais têm pesos diferentes na 

composição da média final do estudante. O item seguinte expõe tal 

organização. 

 

Sobre os Pesos: 

A pontuação da avaliação das atividades virtuais e presenciais é 

considerada sempre de 0 a 10 pontos.  



A média final de uma disciplina é composta por: 40% da média das 

atividades avaliativas virtuais + 60% da média das atividades avaliativas 

presenciais. 

Vale ressaltar que o estudante estará aprovado por nota quando a média 

final for maior ou igual a 6,0 pontos. 

 

Processo de Frequência: 

O desenvolvimento de atividades virtuais e presenciais está vinculado ao 

sistema de frequência. É determinado que os estudantes do UNICEP tenham 

que obter minimamente 75% de frequência. Na Pedagogia a Distância essa 

frequência é medida pela quantidade de atividades virtuais e presenciais 

realizadas. Por exemplo, se são previstas 09 atividades avaliativas, o estudante 

deverá realizar pelo menos 75% delas, ou seja, 6,75, ou seja, 07 atividades. 

Vale ressaltar que as atividades avaliativas presenciais requerem 

presença obrigatória. 

 

Processo de Recuperação: 

Ainda que as oportunidades para estudos e desenvolvimento de 

atividades sejam variadas e ocorram ao longo do semestre, alguns estudantes, 

por motivos diversos, podem não conseguir um desempenho satisfatório em 

alguns momentos do processo de ensino e aprendizagem. Por esse motivo, o 

UNICEP desenvolveu um sistema de Recuperação para as atividades 

avaliativas virtuais e presenciais.  

A nota de aprovação é de 6,0 pontos. O estudante que por algum motivo 

tenha desenvolvido uma atividade virtual e não tenha obtido essa pontuação, 

poderá ter uma nova chance de voltar aos estudos e desenvolver uma 

atividade de recuperação (que será avaliada de 0 a 10 e substituirá a nota atual 

caso seja maior), diferente da primeira, sempre sobre orientação e 

acompanhamento do tutor. Caso seja necessário, novos materiais poderão ser 

disponibilizados aos estudantes, bem como a utilização dos materiais 

complementares.  



Outra situação que envolve o sistema de Recuperação considera as 

atividades que não foram entregues pelos estudantes, de modo que isso tenha 

prejudicado a sua porcentagem mínima de frequência. Nesse caso, ele terá 

uma nova oportunidade de recuperar essas atividades ao final do módulo. A 

avaliação dessas atividades considera a pontuação de 0 a 6,0 pontos uma vez 

que o estudante perdeu os prazos anteriores, diferente de seus colegas que 

cumpriram todas as orientações para a elaboração das atividades de uma 

determinada disciplina.  

Quanto às atividades avaliativas presenciais, também contam com um 

sistema de Recuperação para os estudantes. É válido ressaltar que o 

estudante poderá realizar a atividade presencial de recuperação somente se a 

nota de qualquer uma das atividades presenciais for < 6,0, mesmo que a média 

final geral (MF) da disciplina for >= 6,0. Essa recuperação é realizada ao final 

do semestre e pode assumir duas funções: 

a) Substituição de uma das atividades avaliativas presenciais (a nota 

mais baixa). 

b) Reposição de atividades avaliativas presenciais não realizadas pelo 

estudante. 

Observação: a atividade avaliativa presencial de recuperação contempla 

todo o conteúdo da disciplina. 

 

 

11-  BIBLIOTECA VIRTUAL 

A UnicepVirtual, com o objetivo de tornar mais fácil e rápido o acesso 

aos conteúdos para os estudos e pesquisas, disponibiliza na plataforma, a 

biblioteca virtual, com acervo digital de livros. O estudante poderá acessar a 

biblioteca virtual para auxiliar e enriquecer os seus estudos e pesquisas, 

durante toda a sua formação. 

 

 

12-  INFRA ESTRUTURA E APOIO NOS POLOS PRESENCIAIS 

Para realização do seu curso, o estudante do UnicepVirtual, contará com 

uma infra estrutura e apoio nos polos presenciais.  



O polo presencial é o local onde acontecem os momentos presenciais 

tais como: avaliações presenciais, acompanhamento e orientação feita pela 

equipe de tutores virtuais e presenciais, práticas laboratoriais, etc. 

Para tanto, os polos estão equipados com: 

 Laboratório de informática. 

 Sala de atendimento. 

 Sala de aula presencial. 

 Biblioteca presencial. 

 

O estudante contará ainda com o apoio dos seguintes profissionais: 

coordenador do polo, coordenador de tutoria, equipe de tutores, equipe técnico-

administrativa.  

 

 

13- DICAS DE ORGANIZAÇAO DE ESTUDO PARA CURSOS EM EaD 

 

Para que obtenha êxito nos seus estudos, o estudante da modalidade 

EaD, necessita de algumas características e habilidades importantes para o 

aprendizado: autonomia, disciplina, compromisso, e saber gerenciar o seu 

tempo.  

Portanto, é imperioso que organize seus estudos, fazendo um 

planejamento, para que assim possa tirar proveito do curso. 

Aí vão algumas dicas de como organizar os estudos em EaD: 

  Acessar diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

 Dedicar no mínimo 1 hora do dia para realização das atividades do 

curso e, conforme necessidade, reservar um tempo maior; 

 Criar uma agenda de estudos semanais; 

 Ficar atento ao cronograma das atividades do curso, realizando-as 

no tempo estipulado, de maneira a não acumular as atividades 

propostas; 

 Reservar um local tranquilo, arejado, propício à reflexão, para seus 

estudos; 

 Realizar todas as atividades; 



 Diante das dúvidas e/ou dificuldades recorrer ao tutor virtual; 

 Responder as mensagens do tutor virtual; 

 Utilizar da netiqueta (etiqueta da internet) na comunicação e 

interação com os tutores, professores responsáveis e colegas; 

 Participar ativamente e de forma colaborativa nas atividades 

coletivas. 

 

 

14-  DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO A DISTANCIA NA UNICEP VIRTUAL 

DIREITOS: constituem direitos dos estudantes dos cursos de EaD do 

UnicepVirtual: 

 Participar das atividades da vida acadêmica; 

 Ter acesso a todas as informações sobre a Instituição e as rotinas da 

vida acadêmica; 

 Organizar-se em Centros Acadêmicos; 

 Ser representado em todos os Órgãos Colegiais do UNICEP; 

 Ter garantia de ampla defesa nos casos de aplicação de penas 

disciplinares; 

 Recorrer ao órgão competente toda vez que se sentir prejudicado em 

seus direitos; 

 Participar de eleições de dirigentes acadêmicos, quando houver; 

 Concorrer a bolsas e estágios; 

 Ser tratado com respeito, atenção, cortesia pelos coordenadores do 

curso, professores, tutores, pessoal de apoio técnico; 

 Dispor de todos os recursos disponibilizados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para a realização do seu curso; 

 Ter acesso aos planos de ensino e processos de avaliação do curso 

realizado; 

 Ter apoio pedagógico do tutor virtual, presencial e do professor 

responsável nas eventuais dificuldades encontradas durante o curso; 



 Receber, em tempo hábil, o feedback das avaliações virtuais e 

presenciais;  

 Receber diploma de Habilitação do curso realizado, após a conclusão e 

aprovação em todos os módulos.  

 

DEVERES: constituem deveres dos estudantes dos cursos de EaD do 

UnicepVirtual: 

 Zelar pelo patrimônio da Instituição; 

 Respeitar todos os membros da comunidade acadêmica; 

 Obedecer à legislação da UNICEP; 

 Conferir, no início das aulas, o comprovante de matrícula e, se houver 

algum erro, pedir imediatamente a correção nos prazos estabelecidos no 

calendário escolar; 

 Acompanhar o calendário escolar; 

 Manter-se atualizado quanto ao seu histórico escolar; 

 Estabelecer uma convivência de cordialidade e respeito mútuo no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilizando-se sempre de netiqueta; 

 Realizar com assiduidade todas as tarefas indicadas pelos tutores e 

professores; 

 Participar de, no mínimo, 75% de todas as atividades (virtuais e 

presenciais) propostas para o curso matriculado, cumprindo 

rigorosamente o calendário das atividades. 

 

 

15-  CERTIFICAÇÃO 

 

Após a aprovação no conjunto das disciplinas que compõem a grade 

curricular e a carga horária prevista para o curso, o estudante será diplomado e 

receberá a certificação de conclusão do curso pela UNICEP, e posteriormente 

o diploma. 

 

 



16-  PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

 

MATRÍCULA: a matrícula para ingresso no curso deverá ser realizada pela 

internet ou na sede/polo, pela pessoa responsável designada. Deve ser 

renovada a cada período letivo, conforme cronograma emitido pela Secretaria 

Acadêmica da instituição, mediante apresentação dos documentos exigidos a 

seguir:  

Documentação do estudante  

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (1.ª via); 

 1 foto 3X4; 

 2 Cópias legíveis da Carteira de Identidade/RG;  

 2 Cópias legíveis do CPF (CIC); 

 2 Cópias legíveis da Certidão de Nascimento ou de Casamento;  

 2 Cópias legíveis do Histórico Escolar do Ensino Médio (2.º Grau) 

ou equivalente;  

 2 Cópias legíveis do Diploma ou Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio (2.º Grau) ou equivalente;  

 1 Cópia de comprovante de endereço. 

 

 

ATENÇÃO: ficará pendente a regularização da matrícula que estiver com sua 

documentação incompleta. 

 Caso o estudante ou candidato ao curso leve seus documentos originais 

ao Polo, com as devidas cópias, o responsável pelo centro fará a conferência e 

não será necessário autenticar em cartório. 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA: a cada período, o estudante deverá solicitar a 

renovação da matrícula, efetuar o pagamento da primeira parcela e assinar o 

contrato de prestação de serviços educacionais.  

Para tanto, deverá estar em dia com suas obrigações financeiras junto à 

UNICEP e com a documentação regularizada junto à Secretaria Acadêmica da 

instituição de ensino superior.  



A não renovação da matrícula, no prazo estabelecido, implicará 

abandono do curso, com a consequente desvinculação do acadêmico. O 

período de renovação da matrícula estará disponível no Calendário Acadêmico 

e será amplamente divulgado, via Portal Educacional, no site.  

 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: o acadêmico só poderá requerer 

trancamento de matrícula se estiver em dia com as obrigações financeiras junto 

à UNICEP. É vedado o trancamento de matrícula no semestre de ingresso. A 

data será estabelecida em Calendário Acadêmico. Após ter sido deferida a 

solicitação de trancamento, o acadêmico terá o prazo máximo de 1 (um) ano ou 

2 (dois) períodos letivos, consecutivos ou não, para requerer a reabertura de 

matrícula. A reabertura poderá ser feita somente em época prevista no 

calendário e está condicionada à existência de turma para o retorno do 

acadêmico, fato que será analisado pelo órgão competente.  

  

O destrancamento de matrícula poderá ser solicitado pelo estudante e 

aceito pela instituição de ensino superior, desde que esteja sendo ofertado o 

período solicitado pelo estudante. Nesse caso, o estudante está sujeito ao 

cumprimento das exigências decorrentes de possíveis mudanças curriculares 

ou regimentais ocorridas no período.  

 

REINGRESSO: para solicitar o reingresso, o estudante deverá: 

 Estar em dia com as obrigações financeiras com o UNICEP;  

 Ter aproveitamento de estudos em pelo menos uma disciplina;  

 Adequar-se à matriz curricular em vigor.  

 

O reingresso é permitido para o mesmo curso e se este já houver sido 

extinto, o requerente poderá optar por um curso afim.  

O requerimento deverá ser analisado pelo órgão competente que irá 

avaliar o desempenho do estudante, determinando a matriz e o período em que 

ele será vinculado. Sua matrícula só poderá ser efetivada mediante 

deferimento do órgão.  

 



MUDANÇA DE POLO: refere-se à transferência para outro polo pertencente à 

UNICEP. Para tanto, o acadêmico, obedecendo ao prazo de 20 (vinte) dias de 

antecedência, deverá, obrigatoriamente, formalizar, por meio de requerimento, 

a sua solicitação de afastamento junto ao polo de origem, bem como a 

indicação do polo de destino.  

O requerimento será analisado pela Secretaria Acadêmica de sua 

instituição de ensino superior, após a confirmação do pagamento do boleto, 

sempre respeitando os prazos estipulados. O pedido será deferido ou não, de 

acordo com o número de vagas existentes e mediante justificativas 

condizentes.  

 

DESISTÊNCIA: no caso de desistência, o estudante deverá enviar 

requerimento para a secretaria da instituição, comunicando a desistência. Se o 

estudante afastar-se sem formalização da desistência, não será isento das 

responsabilidades assumidas, inclusive das mensalidades futuras. 

 

CANCELAMENTO: o cancelamento de matrícula somente deverá ser realizado 

pela Secretaria Acadêmica da instituição de ensino superior após autorização 

do órgão competente.  

 

ABANDONO: o abandono será registrado automaticamente pelo sistema 

quando o estudante não renovar matrícula no prazo estipulado no edital 

específico.  

 

CRITÉRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA: a frequência obrigatória é de 

75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina. O professor e tutor são 

responsáveis pelo controle da presença dos acadêmicos.  

O abono de falta somente é permitido nos casos de estudantes militares, 

enquadrados nos termos do Decreto Lei n.º 75, de 30/07/69.  

 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS: a justificativa de falta é permitida somente aos 

portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições que determinem distúrbios agudos, caracterizados por 

incapacidade física relativa e incompatível com a frequência aos trabalhos 



escolares, ocorrências essas de caráter isolado e esporádico, cuja duração não 

ultrapasse o máximo ainda admissível para a continuidade do processo 

pedagógico, devendo ser atestado em laudo médico, emitido por autoridade 

competente, conforme disposto no Decreto Lei n.º 1.044/69.  

O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 

determinados por atestado/laudo médico a ser encaminhado à Secretaria 

Acadêmica da instituição de ensino superior, junto com o requerimento e 

documentos comprobatórios.  

 

LICENÇA GESTAÇÃO: a acadêmica gestante deverá solicitar a Licença 

Gestação e terá direito a 90 dias, a contar do oitavo mês de gestação, nos 

termos da Lei Federal n.º 6.202/75. É necessária apresentação de atestado 

médico, com definição do início e término do período, o qual deverá ser 

entregue na Secretaria Acadêmica da instituição de ensino superior.  

 

DEPENDÊNCIA: somente será permitida se o estudante estiver regularmente 

matriculado. Não serão permitidas as matrículas em regime de dependência 

nas disciplinas de TCC, Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado.  

Considerando que a Dependência merece um tratamento diferenciado, 

dada à especificidade da oferta e do quantitativo de acadêmicos, 

estabelecemos que a abertura de calendário para matrícula na dependência, 

bem como os procedimentos para efetivação dela, será conforme os 

procedimentos, que serão divulgados, oportunamente, aos acadêmicos pelo 

portal.  

 

TRANSFERÊNCIAS: transferência externa recebida / portadores de curso 

superior. 

 Caracteriza-se por Transferência Externa aquela entre Instituições. O 

candidato do curso de graduação de outra instituição, interessado em 

transferir-se para um dos cursos ofertados pela UNICEP, deverá apresentar:  

 Declaração de vínculo (original) emitida pela Instituição de origem;  

 Histórico Escolar da Instituição a que mantém vínculo, atualizado e 

autenticado, com notas ou menções obtidas;  



 Cópia legível dos programas das disciplinas cursadas com 

aproveitamento.  

 

Observação: toda a documentação deverá ser encaminhada pelo Polo, 

respeitando os prazos estabelecidos.  

 

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA: todo o aproveitamento de disciplina de 

cursos reconhecidos e/ou autorizados poderá ser requerido; para isso, o 

acadêmico, deve encaminhar à instituição a cópia do histórico escolar de 

graduação e conteúdo programático da(s) disciplina(s) que requer (em) 

aproveitamento no período estabelecido em calendário acadêmico. 

O estudante, dentro do prazo estabelecido pelo calendário acadêmico, 

pode requerer equivalência de disciplinas. Para tanto, deverá entregar a 

solicitação no Polo os documentos exigidos e preencher protocolo. 

 Os documentos serão enviados à Secretaria Acadêmica da instituição 

de ensino superior, para avaliação e deliberação.  

 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA EXPEDIDA: o acadêmico do curso de 

graduação que queira transferir-se para outra universidade deverá solicitar, na 

Secretaria Acadêmica da instituição de ensino superior, sua declaração de 

vínculo, o histórico parcial de graduação e matriz curricular, com respectivos 

programas das disciplinas cursadas. A transferência só será emitida após a 

instituição de ensino superior de destino nos enviar o atestado de vaga e o 

requerente ter solicitado sua guia de transferência junto à Secretaria 

Acadêmica de sua instituição de ensino superior. 

 

 TRANSFERÊNCIA INTERNA: a transferência interna tem a finalidade de 

preencher eventuais vagas existentes nos cursos de graduação. É destinada 

aos próprios estudantes da instituição de ensino superior.  

 

SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU: a Colação de Grau é o ato oficial da 

instituição de ensino superior, realizada em sessão pública, em dia e horário 

previamente fixados, sob a presidência do representante legal da instituição 

Somente poderá receber o grau o acadêmico que concluir, integralmente, a 



matriz curricular prevista para o seu curso e que não possuir qualquer 

pendência junto à Secretaria Acadêmica. O ato de colar grau é indispensável 

para a obtenção do Diploma.  

 

 

 

 

 


