
 

Página 1 de 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO  

2017 
 

 

  



 

Página 2 de 33 

 

 

ESTÁCIO 

SUMÁRIO 

MANUAL DO ALUNO 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 
A ESTÁCIO .............................................................................................................................. 5 

MENSAGEM DA DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO ....................................................... 5 

HISTÓRICO ......................................................................................................................... 6 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 7 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS .......................................................................................... 8 

1.SERVIÇOS ........................................................................................................................... 9 

1.1. Campus Virtual .............................................................................................................. 9 

1.2. Canais de Atendimento ................................................................................................. 9 

1.2.1. Atendimento Agendado .......................................................................................... 9 

1.2.2. Atendimento Remoto ............................................................................................ 10 

1.3. Ambiente Virtual de Aprendizagem ............................................................................. 11 

1.4. Avaliação Institucional ................................................................................................. 11 

2. GUIA ACADÊMICO............................................................................................................ 12 

2.1. Sua Vida Acadêmica ................................................................................................... 12 

2.2. Disciplinas Optativas ................................................................................................... 13 

2.3. Disciplinas Online ........................................................................................................ 14 

2.4. Regime Disciplinar ....................................................................................................... 14 

3. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS .......................................................................... 14 

3.1. Inscrição e Matrícula ................................................................................................... 14 

3.2. Renovação de Matrícula .............................................................................................. 15 

3.3. Trancamento de Matrícula ........................................................................................... 15 

3.4. Reabertura de Matrícula .............................................................................................. 16 



 

Página 3 de 33 

 

3.5. Cancelamento de Matrícula ......................................................................................... 17 

3.6. Mensalidades .............................................................................................................. 18 

3.7. Solicitação de Documentos ......................................................................................... 19 

3.8. Biblioteca ..................................................................................................................... 19 

3.8.1. Biblioteca Virtual ................................................................................................... 19 

3.8.2. Pergamum ............................................................................................................ 20 

3.9. Estágios, Empregos e Egressos ................................................................................. 20 

3.9.1. Portal de Vagas .................................................................................................... 20 

3.9.2. Espaço Estágio Emprego (E3 Presencial) ............................................................ 20 

3.9.3. Espaço Estágio Emprego Online (E3ONLINE) ..................................................... 20 

3.9.4. Estácio Acredita .................................................................................................... 21 

3.9.5. Blog E3 Notícias ONLINE ..................................................................................... 21 

4. PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS .................................................................................. 21 

4.1. Sistema Aula Pós ........................................................................................................ 21 

4.1.1. Confirmação de Presença .................................................................................... 21 

4.1.2. Atividade Estruturada ............................................................................................ 22 

4.2. Ambiente Virtual de Aprendizagem ............................................................................. 22 

4.2.1. Aferição de Presença – Modalidade à Distância ................................................... 22 

4.2.2. Avaliação Estruturada ........................................................................................... 22 

4.3. Prazo para conclusão do curso ................................................................................... 23 

4.4. Critérios de Avaliação .................................................................................................. 23 

4.4.1. Cursos da Modalidade Presencial ........................................................................ 23 

4.4.2. Cursos da Modalidade à Distância ....................................................................... 25 

5. REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM DOMICILIAR ................................................. 27 
6. ISENÇÃO DE DISCIPLINAS .............................................................................................. 28 

7. INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA PENDENTE ....................................................................... 29 
8. ESTUDO DIRIGIDO ........................................................................................................... 30 
9. TRANSFERÊNCIA EXTERNA ........................................................................................... 31 
10. TRANSFERÊNCIA INTERNA .......................................................................................... 31 

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC .......................................................... 32 

11.1. Modalidade Presencial .............................................................................................. 32 

11.2. Modalidade à Distância ............................................................................................. 32 



 

Página 4 de 33 

 

12. AVALIAÇÃO DOS CURSOS ............................................................................................ 33 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................................. 33 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Página 5 de 33 

 

A ESTÁCIO 

 

MENSAGEM DA DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  Olá!  

 

É um prazer ter você conosco. 

 

A Diretoria de Pós-graduação Lato Sensu lhe dá boas-vindas em nome da Estácio, 

desejando sucesso na realização dessa importante etapa de especialização em sua 

formação profissional. Você está ingressando em uma Instituição com tradição acadêmica e 

consolidada qualidade de ensino. 

 

Nossa equipe não medirá esforços para promover o desenvolvimento de conhecimentos que, 

sem dúvida, será um diferencial inestimável à sua ascensão profissional. 

 

Com o objetivo de facilitar sua vida acadêmica no âmbito da Pós-graduação, neste Manual 

apresentamos informações relevantes que visa auxiliar e esclarecer suas dúvidas. 

 

Seja bem-vindo (a), 

 

Diretoria de Pós-graduação Lato Sensu 
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    HISTÓRICO 

 

Como parte importante da história da educação no Brasil, a Estácio tem como foco 

promover a formação e ascensão profissional dos alunos através de uma educação de 

qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde 

atuamos. 

A Estácio oferece cursos de graduação tradicional ou tecnológica, Pós-graduação Lato 

Sensu nas modalidades presencial, a distância e semipresencial, cursos livres, mestrado 

e doutorado. 

Agora você faz parte de uma das maiores redes de educação superior do Brasil, 

integrando uma universidade, centros universitários e faculdade, presente em todos os 

estados do Brasil.  

 

O grupo Estácio congrega:  

•  Mais de 500 mil alunos em mais de 80 unidades; 

•  Parceria com 30 mil empresas, garantindo milhares de vagas de estágios e      

empregos; 

• Uma equipe de cerca de 9 mil professores altamente qualificados; 

• Formação continuada e completa; 

• Cursos de Graduação: Bacharelados, Licenciaturas e Tecnólogos;  

• Cursos de Pós-Graduação Lato sensu - presenciais e a distância: 

Especializações e MBAs; 

• Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu: Mestrados e Doutorados;  

• Cursos Livres: Formação continuada;  

• Convênios com universidades internacionais para programas de intercâmbio.  
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       APRESENTAÇÃO 

 

A Diretoria da Pós-graduação Lato Sensu é composta por uma equipe de profissionais 

qualificados e comprometidos com o desenvolvimento das atividades educacionais.  

Com atuação em todo o território nacional, a Estácio oferece diversos cursos de Pós-

graduação Lato Sensu e MBA nas áreas de Direito, Gestão, Humanas, Saúde e 

Tecnologia, ministrados por especialistas, mestres e doutores com vasta experiência 

profissional e domínio acadêmico em sua área de conhecimento. 

A pós-graduação da Estácio foi elaborada com os seguintes diferenciais:  

• Professores titulados e com experiência de mercado; 

• Aulas mais dinâmicas e participativas; 

• Contar com estudos de casos reais; 

• Abordagem de temas atuais; 

• Obter um upgrade em sua carreira profissional. 

Destaques para os diferencias dos cursos da Nova Pós-graduação:  

• Os usos dos casos de empresas fizeram de Harvard uma das melhores e mais 

conceituadas instituições de ensino do mundo. Este método, que já é aplicado em 

algumas outras cidades ao redor do mundo, agora fará parte das aulas e dia a dia 

dos alunos da Estácio.  

 

• A orientação de carreira (coaching), já é muito utilizada em diversas universidades 

no exterior. De forma inovadora, a Estácio passa a oferecer para os alunos da 

Nova Pós uma disciplina específica de Orientação e Carreira com Coaching. 

 

• A utilização de matérias, artigos e conteúdos relevantes de revistas online que 

são selecionados por nossos professores. Cada conteúdo serve de apoio ao 

estudo dos alunos, sendo discutidos em sala de aula, aprofundando a forma de 

entender os conceitos explorados nos cursos.  



 

Página 8 de 33 

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

 

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu têm por finalidade a especialização, destinando-

se somente aos graduados em cursos de ensino superior. 

Os cursos são ministrados e certificados de acordo com as diretrizes do Ministério da 

Educação, segundo as Resoluções CNE/CES Nº 1, de 8 de junho de 2007 e Nº 2, de 12 

de fevereiro de 2014, bem como a Instrução Normativa Nº 1, de 16 de maio de 2014, do 

Conselho Nacional de Educação. Nos cursos oferecidos na modalidade a distância – EaD, 

também são consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Nº 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005. 

Nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu/MBA da modalidade presencial, há oferta de 

disciplinas online 20% obrigatórias. 

Em todos os cursos oferecidos são também observadas normas específicas do 

Regulamento Nacional da Pós-graduação para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. 

A carga horária mínima para a composição dos cursos é de 360 horas, não incluídos o 

tempo destinado, obrigatoriamente, à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

A carga horária dos cursos de Pós-graduação é distribuída em módulos de disciplinas 

afins, sendo cada módulo correspondente a 01 (um) semestre letivo. 

Os cursos oferecidos têm duração acadêmica média prevista entre 12 e 24 meses 

(excluindo o período de TCC), com cronograma de aulas semanais, quinzenais e/ou 

mensais ministradas nas modalidades presencial ou à distância. Nos cursos quinzenais, 

devido aos feriados e/ou férias será necessário promover aulas de reposição em sábados 

consecutivos. 

A certificação a ser conferida nos cursos oferecidos pela Pós-graduação está vinculada 

ao aproveitamento acadêmico obtido e em conformidade com a matriz curricular e carga 

horária do curso ministrado. 
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As atividades pedagógicas que integram os programas dos cursos de Pós-graduação são 

desenvolvidas nas unidades/polos da Instituição de Ensino Superior ou de Instituições 

parceiras conveniadas, obedecidos aos requisitos legais. 

O CR-Coeficientes de Rendimento é a sua medida de aproveitamento escolar. Consiste 

na média ponderada das notas obtidas nas diversas disciplinas cursadas em que o peso 

é o número de carga horária da disciplina. Não são consideradas no cálculo as isenções, 

trancamentos e cancelamentos. Para maiores informações sobre o cálculo do CR - 

Coeficientes de Rendimento, consulte o guia prático EaD www.guiapraticoead.estacio.br 

e acesse a aba Acadêmico. 

 

1.SERVIÇOS  

Conheça os serviços e as facilidades que a Estácio oferece a você:  

1.1. Campus Virtual  

É um ambiente virtual fácil de usar, feito especialmente para você que não gosta de perder 

tempo. Com ele, você mesmo faz suas solicitações acadêmicas e financeiras, cursos 

online, consulta à biblioteca virtual, o calendário acadêmico, sua frequência durante o 

semestre e suas notas. Acesse pelo site www.estacio.br, com seu login (matrícula) e 

senha.  

1.2. Canais de Atendimento  

A Estácio oferece diversos tipos de atendimento, assim você pode escolher a melhor 

forma de ser atendido e não perde tempo para esclarecer suas dúvidas.  

1.2.1. Atendimento Agendado  

Na Estácio, você é atendido no dia e hora que for melhor para você. Para isso, basta 

agendar: 

. Campus virtual: seu atendimento. Ao acessar, clique no item do menu Atendimento >> 

Atendimento Agendado >> Novo 

 

 

http://www.guiapraticoead.estacio.br/
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. Secretaria de alunos: atendimento presencial para tratamento de assuntos acadêmicos 

e financeiros que não possam ser resolvidos remotamente.  

. Coordenação de cursos: atendimento presencial para tratamento de assuntos 

acadêmicos dos cursos que necessitam da análise presencial do coordenador do curso e 

não podem ser resolvidos remotamente. Este recurso é somente para cursos da 

modalidade presencial e você deverá agendar com seu coordenador pelo 

aulapos.estacio.br. 

. Coordenação de polo EaD: atendimento presencial para tratamento de assuntos 

relacionados as disciplinas da modalidade EaD, que necessitam da análise presencial e 

não podem ser resolvidos remotamente. 

1.2.2. Atendimento Remoto 

. Atendimento em 03 níveis:  

A Estácio segmenta suas solicitações em três níveis.  Seus pedidos devem seguir a ordem 

abaixo.  No Campus Virtual, na opção Atendimento, clique: 

1º Requerimento – Para solicitações acadêmicas ou 

financeiras.  

2º Reclamações – Para reportar problemas em sua 

unidade/polo.  

3º Ouvidoria – Para relatar insatisfações sobre as 

reclamações abertas e não esclarecidas, denúncias e elogios. 

 

 

. Coordenador de Curso EAD: atendimento remoto, realizado pelo coordenador do 

curso, através da Central de Mensagens.  

. Chat: atendimento online no Campus Virtual.  
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. Central de Atendimento: ligue para 4003-6868 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 

0800 880 6868 (demais Localidades) Horário: Seg. a sex. de 8h às 21h e Sábado das 9h 

às 18h, para esclarecimentos e dúvidas sobre assuntos acadêmicos, financeiros, etc.  

 

1.3. Ambiente Virtual de Aprendizagem  

Em todas as disciplinas, presenciais ou à distância, em que você esteja regularmente 

matriculado, poderá acessar as salas de aulas virtuais nas quais são disponibilizados 

casos concretos/Harvard, exercícios, indicações de leituras complementares, links 

interessantes, etc. Você pode estudar de qualquer lugar e a qualquer hora. O acesso é 

pelo link pos.estacio.webaula.com.br será necessário digitar a matrícula e senha de 

acesso ao S.I.A. 

 

1.4. Avaliação Institucional  

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e está relacionada aos seguintes objetivos:  

• Melhorar a qualidade da educação superior;  

• Orientar a expansão de sua oferta;  

• Aumentar permanentemente a sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social;  

• Aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional.  

A Avaliação Institucional é realizada duas vezes ao ano e representa um processo 

permanente, planejado, conduzido e realizado ou de modo que os resultados sejam capazes 

de promover mudanças. Quando for a época, o questionário estará disponível no Campus 

Virtual.  

De acordo com a prática já institucionalizada de avaliação, a Estácio constituiu a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, 

atendendo aos dispositivos legais e às exigências atuais do processo de avaliação.  

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna 

com alunos, professores e coordenadores.  
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A partir dos resultados obtidos, disponíveis no Campus Virtual, todos os gestores podem 

preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica 

referente ao desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos 

recursos de infraestrutura – inclusive acervo bibliográfico.  

As discussões dos resultados alcançados por curso, a partir das metas e objetivos por eles 

definidos, e dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para 

a implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos  

Pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação 

docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais.  

Participe! Sua participação é fundamental para melhorarmos cada vez mais nossa 

instituição.  

 

      Fontes: Portal do INEP – Avaliação Institucional. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior- avaliacao_ 

institucional. 

2. GUIA ACADÊMICO  

Este Guia Acadêmico foi elaborado com a finalidade de esclarecer suas dúvidas durante 

a trajetória acadêmica na Instituição. Ele foi estruturado para facilitar sua busca por 

informações, procedimento e a terminologia utilizada no ambiente acadêmico.  

2.1. Sua Vida Acadêmica 

. Currículo 

Todo e qualquer conjunto de atividades acadêmicas que integralizam um curso, tais como: 

Disciplinas e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

. Matriz Curricular 

É a estrutura do curso que contém a relação das disciplinas e o Trabalho de Conclusão 

de Curso (artigo científico) que integram um currículo.   

. Integralização Curricular 

Ocorre quando o estudante conclui com aproveitamento em todas as disciplinas e o 

Trabalho de Conclusão do Curso, previstos na matriz curricular de seu curso de 

Especialização.  
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. Código de Disciplina 

Forma pela qual cada disciplina é identificada no sistema de informatização da Estácio. O 

código de disciplina é formado por três letras seguidas de quatro dígitos. As letras 

identificam o Centro de Conhecimento responsável pela disciplina e os números a 

disciplina dentro do currículo do curso. Exemplos: PGN0016 trata-se da disciplina 

Metodologia da Pesquisa de curso modelo Tradicional; NPG0096 trata-se da disciplina 

Gerenciamento de Projetos, de curso modelo Nova Geração de Pós-graduação. 

. Calendário 

O Calendário Acadêmico regulamenta o funcionamento dos cursos em termos das datas 

importantes, tais como: início e fim do semestre, prazos para solicitação de 

transferências/renovação/reaberturas de matrículas, entre outras. Nele, você acompanha 

as datas e prazos para os procedimentos acadêmico-administrativos a serem cumpridos 

durante cada semestre letivo. Consulte o Calendário Acadêmico no Campus Virtual, de 

acordo com sua modalidade de ensino e período acadêmico, e/ou no Ambiente Virtual de 

aprendizagem, no banner específico, e fique atento às datas de início das aulas, 

movimentações de disciplinas e avaliações.  

ATENÇÃO: 

Para os cursos Presenciais, o calendário com o cronograma das disciplinas será disponibilizado 

pelo coordenador do curso.  

Para os cursos EAD, o cronograma de ocorrência das disciplinas, bem como de fóruns e entrega de 

trabalhos obedece à trimestralidade acadêmica.  Ao acessar o ambiente virtual, fique atento a 

trimestralidade indicada ao lado de cada disciplina, bem como aos banners de avisos contidos neste 

ambiente. 

 

2.2. Disciplinas Optativas  

As disciplinas optativas não integram o currículo mínimo e não são obrigatórias. Constituem 

um vasto elenco de possibilidades de enriquecimento curricular oferecido aos estudantes, 

que poderão cursá-las sem limite mínimo ou máximo, em diversos cursos oferecidos na IES, 

sendo o resultado incluído no histórico escolar do aluno. Com isso, dá-se maior flexibilização 

curricular, permitindo ao aluno incorporar conhecimentos de seu interesse específico que 

agregam valor à sua formação universitária. O aluno deverá solicitar pelo Campus virtual via 

requerimento específico a inclusão da Disciplina Optativa e observar as regras financeiras 
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no Contrato Educacional. Os valores das disciplinas optativas serão informados no ato da 

abertura do requerimento.  

2.3. Disciplinas Online  

São disciplinas ministradas a distância, via internet. As aulas ocorrem em um ambiente 

virtual de aprendizagem no qual o professor ou tutor incentiva a construção e a troca de 

conhecimentos e experiências entre você e outros alunos, criando uma verdadeira 

comunidade virtual de aprendizagem. Nos cursos presenciais, até 20% da carga horária 

pode ser ministrada a distância, de acordo com o regulamento do Ministério da Educação. 

2.4. Regime Disciplinar 

Os atos contra a integridade física e moral das pessoas, contra o patrimônio moral e 

material da Instituição de Ensino Superior ou contra o exercício das atividades da 

Instituição constituem infrações disciplinares sujeitas às penas aplicadas pela autoridade 

competente, contidas no Estatuto e no Regimento Interno.  

3. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. Inscrição e Matrícula 

O candidato pode fazer a inscrição por meio de tele atendimento (0800 0213737), de 

segunda a sexta de 08h as 20h40min, segunda a sábado de 09h às 15h20min, ou pelo 

acesso ao site pos.estacio.br ou comparecendo à Secretaria da unidade/polo. 

 

Para efetivar a Matrícula é necessário que o candidato acesse o Portal do 

Candidato para fazer o upload dos seguintes documentos: 

 Contrato Educacional pode ser feito o aceite eletrônico no S.I.A, no seu 1º 

acesso ao Campus Virtual como aluno, ou preenchido e assinado, em 02 

(duas) vias e entregue na secretaria da Unidade ou pelo Portal do 

candidato. 

 Cópia do Diploma de Graduação Autenticada ou da Declaração de 

Conclusão de curso superior, desde que com data da colação de grau 

efetuada antes do início do semestre letivo de ingresso do aluno. O aluno 

que entregar Declaração de Conclusão de Curso Superior tem o prazo de 
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até 01 (um) ano, a contar do primeiro dia do semestre letivo para entregar a 

cópia do Diploma de graduação.  

 

 Cópia do Registro no Conselho Regional de Classe, se exigido para o curso 

escolhido (exemplos: Engenharia, Medicina, Odontologia, entre outros).  

 Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física. 

 Cópia do documento de identidade com foto. 

 

A entrega da documentação pode ser presencial na unidade/polo ou enviada pelo Portal 

do Candidato. 

3.2. Renovação de Matrícula 

Ao final de cada semestre letivo, a matrícula é renovada, desde que o aluno esteja com a 

matrícula financeira regularizada e o boleto de renovação pago no vencimento.  

O aluno que não tiver sua matrícula renovada e/ou não constar como matriculado nas 

disciplinas do módulo vigente do seu curso deve procurar a secretaria da unidade/polo.  

3.3. Trancamento de Matrícula  

Não é permitido o trancamento de matrícula quando o aluno estiver cursando o seu 

primeiro módulo de disciplinas, ou seja, seu primeiro semestre letivo.  

Neste caso, não sendo possível a permanência no curso, o aluno deverá comparecer a 

sua unidade/polo com agendamento prévio feito no campus virtual, para abertura do 

requerimento de solicitação de cancelamento. 

Ultrapassado o primeiro semestre letivo, há possibilidade de trancamento da matrícula, 

desde que observado os parâmetros de trancamento.  

O trancamento de matrícula é realizado via agendamento de entrevista na unidade. Essa 

fase do trancamento deve-se ao fato de tentar entender o motivo da solicitação e analisar 

se é possível lhe ajudar com algo para que não desista de estudar. Porém, se for 

realmente algo pontual, no qual você precisa parar temporariamente de estudar, será 

aberto um requerimento solicitando o trancamento.  

Para solicitar o trancamento de sua matrícula compareça a sua unidade/polo com prévio 

agendamento no campus virtual, para abertura de o requerimento específico. 
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Parâmetros para Trancamento: 

 Não pode constar com empréstimo de material da biblioteca; 

 Não pode estar cursando seu primeiro módulo de disciplinas, ou seja, não pode 

estar matriculado no seu primeiro semestre letivo; 

 Deve encontrar-se adimplente ou com negociação de débito assinada; 

 

 

Regra Financeira para Devolução: 

 Conforme cláusula 7.1 do contrato, o trancamento ou o cancelamento de 

matrícula são atos eficazes para suspender a cobrança das mensalidades 

escolares vincendas, subsistindo a obrigação em relação às mensalidades 

vencidas e não pagas até a data da solicitação. 

 

Nota: Só terá direito à devolução o aluno que pagou o boleto e requereu antes do 

vencimento. 

 

 

  

        ATENÇÃO: 

 Ainda que o trancamento de matrícula possa ser solicitado quantas vezes 

necessárias, entretanto o período máximo de trancamento é de 03 (três) semestres 

consecutivos. O aluno que ficar com a matrícula trancada além de 03 (três) 

semestres consecutivos, terá seu status alterado para abandono. 

 

 O Trancamento de matrícula pode ser solicitado quantas vezes necessárias, 

contudo para reabrir sua matrícula deverá observar: a) se será possível o aluno 

cursar as disciplinas que faltam no prazo limite de 03 (três) anos, a contar da data de 

início do Semestre letivo/Ingresso do aluno, para concluir o curso; b) se há oferta de 

turma com as disciplinas que o aluno ainda não cursou. 

 

3.4. Reabertura de Matrícula  

Só é permitida a reabertura de matrícula no início de cada semestre letivo. Caso a 1ª 

disciplina do semestre já esteja em curso, à reabertura de matricula só será permitida se 

o limite de faltas não tiver sido ultrapassado.  
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Se por algum motivo, durante sua vida acadêmica, você precisou trancar a matrícula e 

deseja voltar a estudar, basta fazer um requerimento e solicitar a reabertura. Se possuir 

convênio, peça por meio de requerimento o lançamento da bolsa.  

Mas fique atento: o período máximo de trancamento para Pós-graduação em todas as 

modalidades (Presencial e EAD) é de 03 (três) semestres consecutivos. Porém, ao reabrir 

você irá cursar o currículo vigente. Se você exceder o limite de períodos trancados, deverá 

se inscrever em novo curso. As regras financeiras em casos de Trancamento e Reabertura 

do Curso constam previstas no Manual do Aluno e no Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

      ATENÇÃO: 

Para reabertura de matrícula, é necessário observar: a) Se será possível o aluno 

cursar as disciplinas que faltam sem ultrapassar o prazo limite de 03 (três) anos para 

concluir o curso (esse prazo é contado a partir do 1º dia semestre letivo de ingresso); 

b) Se há oferta de turma com as disciplinas que o aluno ainda não cursou. c) Ao reabrir 

a matrícula, o aluno será incluído no currículo vigente. 

 

 

3.5. Cancelamento de Matrícula  

Para solicitar o cancelamento de sua matrícula o aluno deve comparecer a unidade/pólo 

com prévio agendamento e abrir requerimento específico. 

Para realizar o cancelamento da matrícula, é necessário que você agende atendimento. 

O procedimento é o mesmo, em Trancamento de Matrícula, porém, é importante ressaltar 

que essa opção ocasiona a perda de todo e qualquer vínculo com a Estácio. Ou seja, se 

desejar retornar deverá realizar uma nova inscrição e não terá aproveitamento financeiro. 

Serão respeitadas as condições previstas no contrato assinado junto à Instituição. 

 

ATENÇÃO: 

 O trancamento ou cancelamento de matrícula são atos eficazes para a suspensão 

das mensalidades a vencer, não substituindo a obrigação de pagamento pelas 

mensalidades vencidas até a data da solicitação. 
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3.6. Mensalidades 

A cobrança das mensalidades é apresentada ao aluno por meio de boleto mensal, com 

vencimento para o dia 10 (dez) de cada mês. O documento para pagamento da 

mensalidade é enviado para o endereço de correspondência informado pelo aluno no 

momento da sua matricula. O aluno poderá acompanhar a sua matrícula financeira por 

meio do campus virtual. Caso o aluno não receba o boleto no endereço de 

correspondência, o mesmo deverá emitir a 2ª via pelo Campus Virtual. 

O pagamento das mensalidades pode ser efetuado na rede bancária até a data do 

vencimento. Após o vencimento, verificar as orientações que constam no documento. 

O número de mensalidades será superior ao tempo de conclusão do curso, permitindo a 

facilitação do pagamento pelo mesmo, conforme a regra abaixo, constante no contrato 

educacional na cláusula 3.1.2: 

 

          PARA CURSOS COM DURAÇÃO DE: 

 12 (doze) meses*, o pagamento será realizado em 18 (dezoito) mensalidades; 

 18 (dezoito) meses*, o pagamento será realizado em 24 (vinte e quatro) 

mensalidades;  

 24 (vinte e quatro) meses*, o pagamento será realizado em 30 (trinta) mensalidades.  

 

          * Excluindo o período de elaboração do TCC. 

 

Caso o aluno ultrapasse o período regulamentar do curso (acadêmico+financeiro) deve 

verificar o item 7 deste documento. 

O aluno com pendência financeira pode usar o simulador de negociação de débito 

disponível no Campus Virtual, em “Simulador de Negociação” ou entrar em contato com a 

Secretaria Unidade/Polo parceiras em que está matriculado para orientações específicas. 
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3.7. Solicitação de Documentos 

Os alunos podem solicitar a emissão de documentos (declaração de matrícula, declaração 

de disciplinas cursadas, certificado de conclusão de curso, histórico escolar, etc.), por 

meio de requerimento específico aberto junto a unidade/polo ou por acesso ao Campus 

Virtual.  

Existem algumas declarações que são retiradas na 

própria unidade ou polo. Para isso, você precisa fazer 

um requerimento e ficar atento ao prazo de entrega 

informado. Após deferido, solicitar um atendimento 

agendado e buscá-la.  

A emissão, registro e entrega do Certificado de 

Conclusão do curso de Pós-graduação junto com o 

Histórico Escolar são efetuados se cumpridos os seguintes requisitos: 

 O aluno não pode ter qualquer pendência administrativa, documental ou 

acadêmica;  

 Todas as notas que atestam a aprovação nas disciplinas da matriz curricular do 

curso, assim como a avaliação e o tema do TCC, devem estar lançadas nas pautas 

e no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas. 

3.8. Biblioteca 

A Rede de Bibliotecas Estácio é composta por um acervo totalmente informatizado de 

livros, folhetos e obras de referência, além de monografias, periódicos, vídeos e CD-ROM. 

Na biblioteca, você tem acesso a periódicos científicos, a informativos impressos e a bases 

de dados online no ambiente de rede de toda unidade ou polo. 

3.8.1. Biblioteca Virtual 

A Biblioteca Virtual possui milhares de livros à sua disposição o tempo todo via internet e 

permite a leitura integral dos textos. Ela cumpre um papel distinto e complementar ao 

material que disponibilizamos.  

 

   

 

Textos disponíveis na 
Biblioteca Virtual Estácio:  
 
 Livros técnicos e didáticos;  

 Dicionários e códigos.  

 

Tipos de declarações:  

 Declaração de Matrícula  

 Matrícula com Disciplinas 

 Esteve Matriculado 

 Declaração de Pagamentos 

 Declaração de Não Consta Débito 

 Conduta Escolar 

 Conclusão do Período 

Acadêmico. 
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3.8.2. Pergamum  

 
O sistema Pergamum foi implantado na Estácio, em 2011, e está disponibilizado através 

do endereço: http://biblioteca.estacio.br. Neste catálogo você pesquisa e recupera o 

registro online de obras disponibilizadas no acervo físico das bibliotecas, de forma rápida 

e eficiente. Você poderá, também, acessar o sistema diretamente pelo Campus Virtual, 

no menu Biblioteca.  

As bibliotecas dispõem de Wi-Fi (rede sem fio). Levando seu notebook até a biblioteca, 

você tem acesso à internet em banda larga e gratuita.  

3.9. Estágios, Empregos e Egressos  

Com foco na empregabilidade de seus alunos, a Estácio disponibiliza diversas 

ferramentas para auxiliá-lo em sua inserção no mercado de trabalho. Oferece vagas de 

estágios e empregos, orientação de carreira presencial e virtual e capacitação para 

aumentar as suas chances profissionais.  

 

3.9.1. Portal de Vagas 

Exclusivo para seus alunos, tem parceria com mais de 30 mil empresas que publicam 

suas oportunidades diariamente. Acesse com sua matrícula e senha do Campus Virtual, 

preencha seu currículo corretamente, e receba em seu e-mail as vagas publicadas com o 

seu perfil. Acesse: http://www.vagasestacio.com.br/ 

 

3.9.2. Espaço Estágio Emprego (E3 Presencial) 

Escritório presencial, onde você pode realizar uma consultoria personalizada, tendo a 

oportunidade de entrar em contato com as empresas, tirar suas dúvidas de estágio com 

profissionais especializados, assinar seu Termo de Compromisso de Estágio, montar o 

seu currículo e receber orientação de carreira, ampliando suas possibilidades frente ao 

mercado. Acesse: http://www.estacio.br/e3/  

 

3.9.3. Espaço Estágio Emprego Online (E3ONLINE) 

Ambiente virtual, onde o aluno interage com Consultores de Carreira em tempo real via 

chat ou por e-mail, recebendo orientação de carreira, explicações sobre legislação de 

estágio e todas as informações necessárias para que você tenha sucesso profissional.  

Acesse: Campus Virtual >> Estágios e Empregos >> E3ONLINE >> Pergunte ao Consultor de Carreira.  

 

http://www.vagasestacio.com.br/
http://www.estacio.br/e3/
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3.9.4. Estácio Acredita 

Curso online gratuito, com renomados profissionais de mercado que irão ajudá-lo a gerir 

e tomar as melhores decisões para a sua carreira.  

 

É a sua oportunidade de aumentar as suas chances de uma boa colocação profissional. 

Acesse: http://www.estacio.br/estacioacredita/  

Saiba mais: http://portal.estacio.br/estagios-e-empregos.aspx  

 
 

3.9.5. Blog E3 Notícias ONLINE 

Blog focado na sua carreira. Você poderá ficar por dentro de diversas informações sobre o 

mundo do trabalho, tais como: dicas de recrutamento e seleção, comportamento 

organizacional, oportunidades, além de diversas informações sobre carreira.  

Fique ligado e acesse http://blog.vagasestacio.com.br. 

Mesmo depois de se formar, a Estácio vai continuar ajudando-o (a) na sua trajetória 

profissional de sucesso. Como egresso da Estácio, você vai poder usufruir de vários 

benefícios que ela oferece a seus ex-alunos. 

4. PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

4.1. Sistema Aula Pós 

O aula pós é uma ferramenta para alunos da modalidade presencial, na qual é 

disponibilizado o material necessário para sua disciplina como planos de ensino, planos 

de aula e conteúdos elaborados pelo seu professor. Além disso, é possível você realizar 

as Atividades Estruturadas das disciplinas dos cursos da Nova Geração (NPG*), bem 

como uma avaliação dos indicadores de qualidade do seu curso. 

*As disciplinas destes cursos são facilmente identificadas, pois possuem o código iniciando com as siglas NPG.  Para maiores 

informações mantenha contato com o Coordenador de seu Curso e ou professor da disciplina. benefício que está sendo oferecido 

para agregar valor à sua pós-graduação. 

4.1.1. Confirmação de Presença  

O aluno de pós-graduação da modalidade presencial, realizará a confirmação de sua 

presença nas aulas através do link aulapos.estacio.br. 

http://blog.vagasestacio.com.br/
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Ao final do processo de confirmação, o aluno fará uma breve avaliação referente ao seu 

grau de satisfação do processo ensino-aprendizagem.  

      Para maiores informações, mantenha contato com o Coordenador de seu Curso e ou 

      professor da disciplina.   

 

4.1.2. Atividade Estruturada  

Para os alunos de pós-graduação da modalidade presencial, dos cursos da Nova Geração 

(NPG*), nas disciplinas presenciais, a Atividade Estruturada é obrigatória e poderá ser 

realizada com consulta valendo até 2,0 pontos da avaliação total.  O acesso será por meio 

do link aulapos.estacio.br.  

Para as disciplinas 20% online dos cursos presenciais, o aluno fará uma Avaliação 

Estruturada por meio do Ambiente Virtual, de acordo com a data constante no calendário 

acadêmico.  

*As disciplinas destes cursos são facilmente identificadas, pois possuem o código iniciando com as siglas NPG.  Para maiores 

informações mantenha contato com o Coordenador de seu Curso e ou professor da disciplina. 

 

4.2. Ambiente Virtual de Aprendizagem  

 

4.2.1. Aferição de Presença – Modalidade à Distância 

A aferição da presença do aluno de pós-graduação da modalidade à distância e/ou 

matriculados em disciplinas 20% online, se dará pelo acompanhamento do Mapa da 

Disciplina, onde constará o registro em percentual do tempo de acesso do aluno ao 

conteúdo das aulas e participação nos fóruns de cada disciplina. 

 

4.2.2. Avaliação Estruturada  

Para os alunos de pós-graduação da modalidade à distância e/ou matriculados em 

disciplina 20% online, a Avaliação Estruturada é uma atividade obrigatória, no formato 

eletrônico que pode ser realizada pelo ambiente virtual. Esta avaliação será 

disponibilizada no seu ambiente virtual conforme o calendário acadêmico do seu período.  

*As disciplinas destes cursos são facilmente identificadas, pois possuem o código iniciando com as siglas NPG.  Para maiores 

informações mantenha contato com o Coordenador de seu Curso e ou professor da disciplina. 
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4.3. Prazo para conclusão do curso 

O aluno tem o prazo máximo de 03 (três) anos para concluir o curso, contados a partir do 

primeiro dia do primeiro semestre letivo, à exceção dos cursos que excedam tal prazo em 

função de carga horária e legislação específica.  

Ultrapassado este prazo a matrícula do aluno constará como abandono. Havendo 

interesse no mesmo curso ou outro, ele deve fazer nova inscrição/matrícula e solicitar 

isenção acadêmica, se necessário; não havendo a correspondente isenção financeira.  

Exceções serão analisadas pela Direção de Pós-graduação e pela respectiva 

Coordenação de Área da Pós-graduação. 

 

4.4. Critérios de Avaliação 

O aproveitamento acadêmico dos alunos nos cursos é aferido de acordo com os seguintes 

critérios: 

• 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DE FREQUÊNCIA EM CADA DISCIPLINA 

QUE COMPÕE A MATRIZ CURRICULAR DO CURSO. 

 

Nos cursos presenciais a assiduidade do aluno é aferida em cada disciplina pela presença 

assinalada na pauta/SIA e nos cursos à distância, pelo acompanhamento do mapa da 

disciplina. À exceção dos casos em que se configura a aplicação do Regime Especial, 

não há abono de faltas, qualquer que seja a razão do impedimento.  

 

• MÉDIA 7,0 (SETE) NAS AVALIAÇÕES REALIZADAS EM CADA DISCIPLINA E NO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

 

4.4.1. Cursos da Modalidade Presencial 

 Composição de notas para aferir a nota final do aluno. 

 Disciplinas Presenciais 

 Cursos Nova Geração (NPG*): 

 Atividade Estruturada (até 2,0 pontos);  
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 Aferição, participação em debate de estudos de caso e artigos e avaliação 

docente em sala de aula (até 8,0 pontos).  

Somando 10,0 pontos no total de composição das notas.  

*Alguns cursos NPG, da modalidade presencial, possuem critérios de avaliação diferente devido suas características 

específicas. Neste caso, caberá ao coordenador do curso passar as orientações necessárias.  

 

        Cursos Tradicionais (PGN): 

 Trabalho/Trabalho em Sala de Aula/Exercícios em Sala de Aula (até 10,0 

pontos).   

 

Disciplinas 20% online 

Metodologia da Pesquisa /Métodos e Técnicas de Pesquisa  

 

Alunos matriculados a partir de 2016.2 Presencial: 

 A Avaliação Estruturada possui período específico de realização, o qual consta 

no calendário acadêmico. 

 A avaliação destas disciplinas consiste na aplicação de Avaliação Estruturada 

valendo até 10 pontos. 

 

     Consultoria e Orientação de Carreira com Coaching: 

  Avaliação Estruturada (até 5,0 pontos);  

 Trabalho (até 2,5 pontos);  

 Fórum (até 2,5 pontos). 

Somando 10,0 pontos no total de composição das notas. As atividades citadas 

possuem datas específicas que constam no calendário acadêmico das disciplinas. 

A Avaliação Estruturada será disponibilizada e realizada no ambiente virtual (Webaula), 

que ficará disponível conforme o período estabelecido no calendário acadêmico, não 

havendo necessidade de agendamento da avaliação, nem de comparecimento na 

unidade. Fiquem atentos ao período disponibilizado para esta avaliação. Não há segunda 

chamada, bem como não há AV e AVS e/ou prorrogação ou modificação do prazo de 

realização.  
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4.4.2. Cursos da Modalidade à Distância 

Composição de notas para aferir a nota final do aluno. 

Disciplinas: Metodologia da Pesquisa /Métodos e Técnicas de Pesquisa / Trabalho 

de Conclusão de Curso 

Avaliação (AV): Consiste na primeira avaliação das disciplinas citadas acima 

Avaliação Substitutiva (AVS): Consiste na avaliação substitutiva que pode ser realizada 

em caso de falta no dia da AV ou opcionalmente, objetivando a melhoria da nota final da 

disciplina.  

O sistema considerará a maior nota entre a AV e a AVS. 

 

Metodologia da Pesquisa /Métodos e Técnicas de Pesquisa:  

      Alunos matriculados até 2016.3 EaD: 

 AV e/ou AVS (até 6,0 pontos); 

 Entrega do Projeto de Pesquisa no ambiente virtual (até 4,0 pontos). 

Somando 10,0 pontos no total de composição das notas. As atividades possuem datas 

específicas que constam no calendário acadêmico das disciplinas. 

A AV e/ou AVS possui período específico de realização, o qual consta no calendário 

acadêmico. 

      Alunos matriculados a partir de 2016.4 EaD: 

A avaliação destas disciplinas consiste na aplicação de prova valendo até 10 pontos: AV 

e/ou AVS. 

A AV e/ou AVS possui período específico de realização, o qual consta no calendário 

acadêmico. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):  

 Defesa Escrita – AV e/ou AVS (até 6,0 pontos); 

 Entrega do Artigo Científico no ambiente virtual (até 4,0 pontos).  



 

Página 26 de 33 

 

Somando 10,0 pontos no total de composição das notas. As atividades possuem datas 

específicas que constam no calendário acadêmico das disciplinas. 

 

Atenção: 

Com relação a Avaliação de Metodologia da Pesquisa e /ou Métodos e Técnicas de 

Pesquisa (AV e/ou AVS) e a Defesa Escrita de TCC (AV e/ou AVS), ambas deverão ser 

realizadas presencialmente no seu polo de matrícula e deverá ser agendada por você no 

seu campus virtual, obedecendo aos prazos de calendário acadêmico. 

 

Para estas avaliações fique atento às datas de AV e AVS no Calendário 

Acadêmico. 

 

Demais disciplinas da Matriz Curricular: 

Excluindo as disciplinas Metodologia da Pesquisa, Métodos e Técnicas de Pesquisa e 

Trabalho de Conclusão de Curso, as demais disciplinas da matriz curricular obedecerão 

o critério de avaliação conforme abaixo. 

 Avaliação Estruturada (até 5,0 pontos); 

 Trabalho (até 2,5 pontos);  

 Fórum (até 2,5 pontos).  

Somando 10,0 pontos no total de composição das notas. 

 

A Avaliação Estruturada será disponibilizada e realizada no ambiente virtual (Webaula), 

que ficará disponível conforme o período estabelecido no calendário acadêmico, não 

havendo necessidade de agendamento da avaliação, bem como comparecimento no polo. 

Fiquem atentos ao período disponibilizado para esta avaliação. Não há segunda chamada, 

nem prorrogação ou modificação do prazo de realização. Nestas disciplinas não se 

aplicam a AV e AVS, somente a Avaliação Estruturada. 

ATENÇÃO: O aluno que ficar reprovado em alguma disciplina que compõe a matriz 

curricular do seu curso tem a possibilidade de cursá-la conforme os critérios estabelecidos 

no item 7 - Inscrição em Disciplina Pendente. 
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O certificado de conclusão do curso só será expedido para o aluno que tiver o 

aproveitamento acadêmico de nota e frequência em todas as disciplinas, inclusive TCC. 

5. REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM DOMICILIAR 

 
Em caso de tratamento excepcional relacionado à frequência obrigatória às aulas, se você 

estiver amparado pelo Decreto-Lei 1.044/69 (portadores de enfermidades), pela Lei 

6.202/65 (gestantes a partir do 8º mês de gestação) e pela Lei 10.421/02 (licença 

maternidade à mãe adotiva), você poderá cursar a disciplina em regime especial. Para tal 

procedimento, você deverá:  

 

• Verificar se seu caso se enquadra nas normas legais citadas acima, ou seja, se cabe a 

abertura de requerimento para ser analisado o regime especial;  

 

• Solicitar o regime especial, por meio de requerimento no Campus Virtual, até 5 (cinco) 

dias úteis contados da ocorrência do fato gerador. O atestado médico deve constar, 

obrigatoriamente, o período de afastamento, data, assinatura/CRM do médico e carimbo.  

 

O aluno pode ser representado por procurador, quando necessário. 

Em sendo deferido o Regime Especial, o coordenador do curso em que está matriculado 

colocará no requerimento os trâmites que deverão ser cumpridos para marcação das 

datas oportunas de sua prova e/ou entrega de trabalho. Este procedimento se aplica a 

modalidade EAD e Presencial. 

 

Para alunos da modalidade EaD que ficarem impossibilitados de participar dos fóruns 

pontuáveis durante o período de afastamento por Regime Especial, o cômputo das notas 

se dará pelo peso da prova, acrescentando os demais pontos ao trabalho. 

 

O Regime Especial consiste na aplicação de trabalhos e/ou provas em substituição às 

aulas, durante o período de sua vigência, assegurando ao aluno a possibilidade de 

prestar, em outra época, as avaliações que ocorrerem no período de afastamento.  

 

 

ATENÇÃO: 
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ATENÇÃO: 

 

 Ainda que a aluna gestante requeira Regime Especial uma semana antes do parto, ou 

mesmo após este, os 3 (três) meses serão contados retroativamente ao 8º (oitavo) mês 

de gestação; 

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

atestado médico a ser apresentado à Instituição de Ensino Superior; 

 

6. ISENÇÃO DE DISCIPLINAS 
 
O aluno pode solicitar isenção de disciplina no curso em que está matriculado se a mesma 

ou equivalente tiver sido cursada, há menos de 05 (cinco) anos com aprovação, em outro 

curso de Pós-graduação Lato ou Stricto Sensu. A carga horária e o conteúdo programático 

da disciplina já cursada devem ser compatíveis com os da disciplina a ser cursada. 

Para a análise da solicitação, o aluno deve apresentar original do Histórico Escolar e do 

Programa da disciplina em anexo ao requerimento específico aberto no Campus Virtual 

ou aberto junto da unidade/polo. 

A análise do requerimento é de competência da Coordenação de curso, sendo que o 

máximo de isenções permitido é de até 1/3 (um terço) das disciplinas da matriz curricular 

do curso novo.  

ATENÇÃO:  

 

Nota1: A isenção acadêmica não corresponde a isenção financeira; 

Nota 2: Para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não se aplica isenção; 

Nota 3: Não cabe isenção de disciplinas cursadas na Graduação/Graduação 

Tecnológica para disciplinas de Pós-graduação. 
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7. INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA PENDENTE 

Não há 2ª chamada de prova nos cursos de Pós-graduação. O aluno que ficar reprovado 

na disciplina deverá refazê-la.  

Cursos Presencias 

O aluno de curso presencial que ficar reprovado em alguma disciplina da matriz curricular 

do curso poderá regularizar sua situação, desde que esteja com a matrícula financeira e 

academicamente regularizada, solicitando inscrição na disciplina pendente por meio de 

requerimento específico aberto junto à Secretaria da unidade/polo ou por acesso ao 

Campus Virtual, cabendo a Coordenação de curso a análise e o parecer conforme os 

critérios estabelecidos.  

Deferido o requerimento o coordenador do curso deve encaminhar a solicitação para o 
setor responsável fazer a enturmação do aluno na disciplina. 
 

Cursos à Distância 

O aluno de curso a distância que ficar reprovado em alguma disciplina será matriculado 

automaticamente no semestre letivo seguinte, desde que esteja com a matrícula financeira 

e academicamente regularizada.  

Caso alguma disciplina reprovada em períodos anteriores e/ou do semestre vigente não 

tenha sido incluídas na matrícula, o aluno deve solicitar a regularização por meio de 

requerimento inclusão de disciplina pendente. 

 

ATENÇÃO: Em qualquer modalidade (presencial ou à distância), o aluno não pagará 

boleto extra pelas disciplinas pendentes desde que elas sejam cursadas dentro do prazo 

regulamentar do curso, ou seja, durante os semestres letivos correspondentes ao curso 

(exemplo: se o curso for oferecido com duração de 12 meses e 18 parcelas, o aluno terá 

até 18 meses para cursar as disciplinas, com aproveitamento acadêmico, sem cobrança 

adicional). Ultrapassado este prazo, haverá a cobrança dos boletos semestrais com 

desconto de 30% (trinta por cento) na mensalidade qualquer que seja o número de 

disciplinas pendentes. Este parâmetro será valido para todos os semestres letivos 

subsequentes até a conclusão do curso, observado o prazo limite de conclusão de curso. 

Para ter direito ao desconto, o aluno deverá solicitar via requerimento específico. 
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8. ESTUDO DIRIGIDO 

O estudo dirigido aplica-se somente aos alunos com situação de Ativo no semestre letivo 

vigente e para os casos onde a disciplina pendente estiver nas situações abaixo: 

 Extinção do curso; 

 Ou substituição da matriz curricular; 

 Alunos reprovados de currículos vigentes, da modalidade 100% EaD, cujo módulo 

da disciplina esteja em oferta via Estudo Dirigido.  

Não se aplica Estudo Dirigido para alunos em situação de trancamento/abandono.  Para 

estes casos, ver regra no item 3.4.Reabertura de Matrícula. 

       O aluno deve abrir requerimento de inscrição em disciplina pendente, via Campus 

Virtual. 

       Para disciplinas na modalidade a distância, a oferta de Estudo Dirigido será online. 

Nesta modalidade o aluno fará apenas a Avaliação Estruturada no ambiente virtual, na 

data especificada no calendário acadêmico, valendo até 10 pontos, em caso de 

deferimento da solicitação, com assistência docente pela Central de Mensagem. 

Para as disciplinas modalidade presencial, a oferta de Estudo Dirigido será analisada 

pelo Coordenador do curso, que orientará o aluno quanto ao trabalho e/ou prova valendo 

até 10 pontos, em caso de deferimento da solicitação. 

 

ATENÇÃO: Nos cursos presenciais, a oferta das disciplinas segue uma sequência modular 

a cada semestre letivo, portanto, caso a disciplina pendente não esteja em oferta no período 

acadêmico de matrícula do aluno, mas o curso não tiver sido extinto, não se aplica Estudo 

Dirigido.  O aluno deve aguardar o semestre de oferta da disciplina e solicitá-la via 

requerimento a inclusão de disciplina pendente. 

Não há cobrança adicional para o aluno que estiver cursando o Estudo Dirigido dentro do 

período regulamentar do curso.  Se ultrapassar o período regulamentar do curso 

(Acadêmico+Financeiro) haverá cobrança da semestralidade com 30% de desconto.  

Exemplo de período regulamentar: se o curso for oferecido com duração de 12 meses e 18 

mensalidades, o aluno deve cursar o Estudo Dirigido entre o 13º e 18º mês para não ter 

cobrança adicional. Ultrapassado este prazo, haverá a cobrança dos boletos semestrais com 

desconto de 30% (trinta por cento) na mensalidade. Este parâmetro será valido para todos os 
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semestres letivos subsequentes até a conclusão do curso, observado o prazo limite de 

conclusão de curso. 

9. TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

A transferência externa é o processo de mudança de Instituição de Ensino Superior. Para 

cursos de Pós-graduação, não se aplica a transferência externa.  

Os egressos de Instituições de Ensino Superior do grupo Estácio e/ou de outros grupos 

educacionais devem efetuar nova inscrição, matricula e abrir requerimento de isenção de 

disciplina, se necessário; não havendo neste caso a correspondente isenção financeira.  

10. TRANSFERÊNCIA INTERNA 

A transferência interna é o processo de mudança apenas de curso e/ou unidades/polos 

e/ou turno e/ou modalidade, mantendo a Instituição de Ensino Superior de origem do 

aluno, e só é permitida no início do semestre letivo, obedecendo aos prazos do calendário 

acadêmico do período vigente. 

O aluno pode solicitar transferência de curso, turno e/ou modalidade entre 

unidades/polos da mesma Instituição de Ensino Superior, por meio de requerimento 

específico aberto junto à Secretaria dos campi/polos/unidades parceiras ou por acesso 

ao Campus Virtual.  

 

ATENÇÃO:  

Em caso de mudança de modalidade o aluno só poderá fazer a Transferência 

Interna, se o Polo/Unidade desejada pertencer a mesma Instituição de Ensino 

Superior. 

 No caso de transferência de unidade e/ou turno (exceto virtual), há aproveitamento 
de todas as disciplinas bem como aproveitamento financeiro, se houver.  
 

 No caso de transferência para outro curso e/ou modalidade, o aluno deverá abrir 
requerimento solicitando análise para isenção de disciplina. Neste caso não há 
aproveitamento financeiro. 
 

 Em qualquer dos casos de transferência interna o aluno deve efetuar a assinatura 
de um novo Contrato Educacional, na unidade/polo 
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Alunos militares que tenham sido transferidos de Estado possuem respaldo legal para 

terem seus requerimentos deferidos mediante comprovação, desde que seja mantida a 

Instituição de Ensino Superior, ou seja, aplicando a transferência interna.   

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

Em todos os cursos de Pós-graduação é exigida a elaboração individual de um Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC, sob a forma de artigo científico, que pode ser realizado 

concomitante a outra disciplina que o aluno tenha ficado reprovado, porém somente no 

último semestre letivo. 

 

11.1. Modalidade Presencial 

Nos cursos da modalidade presencial, o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é requisito 

obrigatório para aprovação e conclusão do curso.  Não há orientação/tutoria e/ou defesa de 

TCC para esta modalidade.  O aluno deverá efetuar a entrega do seu TCC presencialmente 

na Unidade em que estiver devidamente matriculado, após agendamento prévio no Campus 

Virtual, para abertura de requerimento de Entrega e Correção de TCC. 

O prazo máximo para entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso está estabelecido 

em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do primeiro dia do período 

acadêmico, considerado este, no qual o aluno matriculou-se em TCC.  

A entrega deve ser feita em versão física e em arquivo eletrônico extensão.DOC. O 

acompanhamento do requerimento através do SIA é de responsabilidade do aluno, de forma 

a cumprir qualquer exigência apontada no processo de análise.    

A correção e o lançamento de nota do Trabalho de Conclusão do Curso, na modalidade 

presencial, serão de responsabilidade do coordenador do seu curso.  

 

11.2. Modalidade à Distância 

Nos cursos da modalidade EaD, o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é requisito 

obrigatório para aprovação e conclusão do curso.   

Nesta modalidade, o aluno será matriculado na disciplina e terá tutoria online para fins de 

normas e formatação. 
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A entrega deve ser feita no ambiente virtual, em arquivo eletrônico extensão .DOC, de 

acordo com o prazo estabelecido no calendário acadêmico. Nos cursos à distância, 

haverá defesa escrita presencial no Polo de matricula do aluno. O aluno deverá agendar sua 

defesa presencial no Campus Virtual, conforme calendário acadêmico.  

A Instituição de Ensino Superior não concede a possibilidade de prorrogação do prazo de 

entrega do TCC. Não será aceito para avaliação fora do prazo de entrega, implicando 

reprovação do aluno em Trabalho de Conclusão de Curso. 

ATENÇÃO: Conforme portaria nº 1.224 do MEC, datada de 18 de dezembro de 2013, as 

Instituições de Ensino Superior devem ficam de posse do Trabalho de Conclusão de Curso 

pelo período de 01 (um) ano.  

 

 

12. AVALIAÇÃO DOS CURSOS  

Os cursos de Pós-graduação são submetidos a avaliações sistemáticas pelos alunos e 

docentes por meio de instrumento e dinâmica específicos, padronizados e estabelecidos 

pela Instituição de Ensino Superior. 

A pesquisa é disponibilizada uma vez ao ano e o aluno poderá avaliar seu Curso, 

Coordenador do Curso, Docentes, Unidade e Instituição de Ensino Superior.  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os assuntos não previstos devem ser tratados com a Direção Pós-graduação. 

Este Manual entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o manual anterior 

e demais disposições em contrário. 

 

 

 
 


