
  

 

UNIBAGOZZI  

CURITIBA/PR 

2022 

MANUAL DO ACADÊMICO 

DE PÓS-GRADUAÇÃO 



  

Sumário 
 

1. Normas gerais de funcionamento ............................................................................................................. 3 

2. Formas de Ingresso .................................................................................................................................... 3 

2.1. Processo seletivo ............................................................................................................................... 3 

2.2. Matrícula ........................................................................................................................................... 4 

2.3. Aproveitamento de Disciplina ........................................................................................................... 4 

3. Sistema acadêmico .................................................................................................................................... 4 

3.1. Identificação estudantil ..................................................................................................................... 4 

3.2. Horário das aulas ............................................................................................................................... 4 

3.3. Matriz Curricular e Calendário de disciplinas .................................................................................... 5 

3.4. Informativo de notas ......................................................................................................................... 5 

3.5. Impossibilidade de frequência .......................................................................................................... 5 

3.6. Registro e retificação de frequência às aulas .................................................................................... 6 

4. Cancelamento de Matrícula ...................................................................................................................... 6 

4.1. Desistência do Curso ......................................................................................................................... 6 

5. Sistema de Avaliação ................................................................................................................................. 6 

5.1. Processo de vista e revisão de provas e outros trabalhos acadêmicos............................................. 7 

5.2. Sistema de Aprovação/Reprovação .................................................................................................. 7 

5.3. Aprovação .......................................................................................................................................... 7 

5.4. Reprovação ........................................................................................................................................ 7 

6. TCC ................................................................................................................................................................. 8 

6.1. Prazo de Entrega do TCC ........................................................................................................................ 8 

7. Certificação ................................................................................................................................................ 8 

7.1 Expedição do Certificado ......................................................................................................................... 8 

7.2. Certificado de Extensão .......................................................................................................................... 9 

8. Biblioteca Física e Virtual ........................................................................................................................... 9 

 

 



  

MANUAL DO ACADEMICO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Acadêmico(a) de Pós-graduação.  

 

O UniBagozzi tem o maior orgulho em parabenizar você pela escolha do curso de 

pós-graduação nesta Instituição. Sentimo-nos honrados em ter você como parte 

integrante desta comunidade acadêmica.  

Esta instituição é dotada de uma crescente infraestrutura, oferecendo aos seus 

acadêmicos uma moderna proposta pedagógica atenta às exigências da 

modernidade. Os professores têm qualificação técnica, científica e prática com o 

pleno desenvolvimento do aluno em todas as suas habilidades.  

Nosso objetivo é promover o engajamento de acadêmicos, docentes e 

comunidade universitária como um todo, em projetos identificados com a 

transformação social e vinculados à vida política e cultural, oportunizando a 

construção do conhecimento em todas as suas dimensões. Assim, nosso aluno 

pode adquirir as condições necessárias para ser um agente de grandes 

transformações.  

Para que tudo isso seja possível, este manual foi elaborado para oferecer 

informações e orientações gerais aos alunos de Pós-Graduação e garantir o 

melhor proveito da experiência acadêmica na Instituição. A utilização destas 

informações possibilitará o cumprimento de seus deveres e direitos.  

 

 

1. Normas gerais de funcionamento  
 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ministrados pelo UniBagozzi destinam-se à capacitação e 

qualificação dos profissionais portadores de diploma de curso superior reconhecidos pelo MEC de todas as 

áreas de conhecimento.  As disciplinas dos cursos são ministradas por professores contratados, convidados 

ou indicados para esse fim.  

 

 

2. Formas de Ingresso 
 

2.1.  Processo seletivo  
 

O aluno pode fazer a pré-inscrição acessando a página do curso no site do UniBagozzi (unibagozzi.edu.br). 

Para efetivação da matrícula, o aluno deverá comparecer ao SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi) e entregar 

os seguintes documentos:  

• Carteira de identidade; 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

• Histórico escolar de graduação; 

• Diploma de graduação; 

• Uma foto 3x4; 



  

• Preenchimento da ficha de inscrição; 

• Comprovante de endereço. 

Deferida a matrícula e atendida às obrigações pecuniárias, o ensino será prestado de acordo com o disposto 

na grade curricular, obedecendo ao calendário escolar e demais normas do Regimento Interno do UniBagozzi. 

Os documentos podem ser autenticados por conferência com o original. Em seguida deve ser assinado o 

Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

2.2. Matrícula  
 

A matrícula, ato oficial de ingresso no curso e de vinculação à Instituição de Ensino, se realiza em prazos 

estabelecidos em Calendário próprio e com a comprovação do primeiro pagamento. 

Deve acontecer, então, a atualização de Dados Pessoais do acadêmico. Qualquer alteração de dados pessoais 

(nome, estado civil, endereço, etc.) deve ser feita junto à Secretaria de Pós-Graduação. 

 

 

2.3. Aproveitamento de Disciplina 
 

É permitido que os alunos solicitem aproveitamento de disciplinas já cursadas em outras pós-graduações 

com conteúdo equivalente. Tal solicitação deve ser feita junto à coordenação do curso, conforme critérios 

do Regimento da Instituição. 

 

  

3. Sistema acadêmico 
 

3.1. Identificação estudantil  
 

A carteira de identificação estudantil é um documento oficial da instituição para acesso ao portal do aluno e 

biblioteca. Este documento deve ser solicitado no SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi) sem custo para 

primeira expedição. No caso de extravio, a emissão da segunda via será tarifada e também deverá ser 

solicitada pelo próprio aluno ao SAB. 

 

 

3.2. Horário das aulas 
 

As aulas são ministradas em horários especificados no projeto pedagógico de cada curso e disponibilizados 

no calendário acadêmico. 

• Dias da semana: das 19 às 20h40 e das 21 às 21h50.  

• Sábado: das 8 às 12 horas e das 13 às 16h40. 

 

 



  

3.3. Matriz Curricular e Calendário de disciplinas 
 

A matriz curricular traz a relação de módulos e suas respectivas disciplinas para cada curso de pós-graduação. 

No início do curso a secretaria acadêmica disponibilizará aos alunos a matriz curricular com o calendário de 

datas previstas para cada disciplina. As datas podem ser alteradas ou remanejadas, dependendo das 

disponibilidades dos professores, sendo que, neste caso, haverá atualização e reenvio do calendário aos 

acadêmicos.   

 

 

3.4. Informativo de notas 
 

A informação de notas e faltas é de responsabilidade da secretaria da Pós-Graduação e será disponibilizada 

por meio do portal do aluno. 

 

 

3.5. Impossibilidade de frequência 
 

Aulas perdidas não poderão ser abonadas. De todo modo, poderão ser justificadas via solicitação seguida de 

documentação comprobatória junto ao SAB, que será avaliada pela coordenação.  

 

Disciplinas de 3 encontros: 2 faltas, sendo que uma delas com justificativa apresentada a Coordenação, paga 

taxa administrativa de reposição de aula, o aluno fará uma atividade para repor a aula perdida, sem prejuízo 

acadêmico. 3 faltas com justificativa: apresenta a Coordenação a justificativa, paga taxa administrativa, faz a 

reposição em uma outra turma e/ou disciplina equivalente. 3 faltas sem justificativa: Solicita através de 

requerimento no SAB a contratação de uma nova disciplina em outra turma e/ou disciplina equivalente, a 

ser indicada pelo Coordenação, a taxa de reposição de disciplina é de R$252,00. (sendo limitada a solicitação 

de até 3 disciplinas por curso). 

Disciplina de 2 encontros: 1 falta com justificativa, apresenta ao Coordenador, paga taxa administrativa de 

reposição de aula e o aluno fará uma atividade para repor a aula perdida, sem prejuízo acadêmico. 2 faltas 

com justificativa: apresenta a Coordenação a justificativa, paga taxa administrativa, faz a reposição em uma 

outra turma e/ou disciplina equivalente. 2 faltas sem justificativa: Solicita através de requerimento no SAB a 

contratação de uma nova disciplina em outra turma e/ou disciplina equivalente, a ser indicada pelo 

Coordenação, a taxa de reposição de disciplina é de R$252,00. (sendo limitada a solicitação de até 3 

disciplinas por curso). 

Disciplina de 1 encontro: falta com justificativa: apresenta a Coordenação a justificativa, paga taxa 

administrativa, faz a reposição em uma outra turma e/ou disciplina equivalente. Falta sem justificativa: 

Solicita através de requerimento no SAB a contratação de uma nova disciplina em outra turma e/ou disciplina 

equivalente, a ser indicada pelo Coordenação, a taxa de reposição de disciplina é de R$252,00. (sendo 

limitada a solicitação de até 3 disciplinas por curso). 

 

OBS.: O discente terá direito a repor em outra turma/curso equivalente, no máximo 3 disciplinas que por 

ventura não possa comparecer na turma de origem, neste caso, fica estabelecido uma taxa de reposição de 

disciplina no valor de R$252,00. 



  

No caso de licença maternidade, o aluno ou seu representante deverá, no prazo de até 3 (três) dias a contar 

da data em que se configurou a situação de impossibilidade de frequência aos trabalhos escolares, protocolar 

requerimento para a Secretaria de Pós-Graduação, instruído por laudo médico constando: 

a) período de afastamento; 

b) data provável de parto, se gestante;  

c) local e data da expedição do documento, assinatura do profissional responsável pelo laudo médico, com 

inscrição no órgão de credenciamento. 

 

 

3.6. Registro e retificação de frequência às aulas  
 

Assim que as aulas são ministradas, as mesmas são registradas no portal do aluno. No caso de verificação de 

equívocos no lançamento de faltas, o acadêmico poderá solicitar retificação. Desta forma, no prazo de 3 

(três) dias contados a partir da data de publicação no portal, o aluno poderá requerer a retificação dos 

registros de frequência desde que o pedido esteja fundamentado, comprovando que houve erro ou 

irregularidade do controle de frequência.  

 

 

4. Cancelamento de Matrícula 
 

O cancelamento de matrícula pode ser solicitado a qualquer momento, mediante requerimento formal a ser 

solicitado no SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi). 

Em nossos cursos de Pós-Graduação não existe trancamento de matrícula, sendo que as disciplinas cursadas, 

porém canceladas pela desistência do aluno, não poderão ser aproveitadas no mesmo curso em nossa IES. 

 

 

4.1. Desistência do Curso 
 

 É considerado abandono de curso, quando o aluno: 

 

• Não efetuar a matrícula.  

• Ausentar-se das aulas sem justificativa. 

 

 

5. Sistema de Avaliação 
 

A verificação do rendimento/aproveitamento do curso e da construção de competências é feita por 

disciplinas, abrangendo sempre os aspectos de participação, assiduidade (frequência) e eficiência (resultado 

das avaliações exigidas). A avaliação é feita de acordo com os critérios determinados pelo docente 

responsável, mediante realização de provas e/ou de trabalhos diversos individuais e/ou coletivos, 

seminários, atividades em sala de aula, atividades práticas, avaliações escritas, relatórios e outras formas. Os 

trabalhos solicitados, como avaliações individuais ou coletivas devem ser entregues ao professor para 

correção no prazo determinado por ele. A avaliação é feita por meio de notas variáveis de 0(zero) a 10 (dez).  



  

É facultada a “segunda chamada” para os alunos que perderam avaliação. 

O aluno poderá solicitar a realização da prova escrita ou trabalhos nas disciplinas oferecidas por meio de 2ª 
chamada, no SAB, no prazo de 5 (cinco) dias após a data da prova. Deve-se anexar ao requerimento a 
justificativa de sua ausência e o comprovante de recolhimento da taxa correspondente, que deverá ser 
deferida pelo coordenador do curso  
OBS.: O aluno que perder o prazo para a realização 2º chamada da prova estará reprovado e deverá cursar 
novamente a disciplina quando a mesma for oferecida.  O mesmo estará impedido de realizar a prova, caso 
esteja reprovado por faltas. 
 
 

5.1. Processo de vista e revisão de provas e outros trabalhos acadêmicos  
 

A vista de provas é um direito do aluno e um dever do professor, sendo concedida após a divulgação da 

avaliação. No prazo de 3 (três) dias da data final da publicação o aluno poderá requerer revisão por meio de 

solicitação dirigida ao Coordenador do Curso e protocolizada para a Secretaria de Pós-Graduação. 

 

 

5.2. Sistema de Aprovação/Reprovação  
 

O curso é organizado em disciplinas ou módulos que o aluno deve cumprir integralmente como condição 

para obter a aprovação final. O aluno somente receberá o certificado de conclusão do curso após cumprir 

todas as disciplinas e a carga horária proposta, bem como alcançar nota de aprovação. 

 

5.2.1. Aprovação  
 

É considerado aprovado na disciplina o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% e obtiver média 

das avaliações igual ou superior a 7.0 (sete). O aluno que não se enquadrar nesta média deverá solicitar junto 

ao SAB, via protocolo, a solicitação da disciplina pendente, a qual será analisada pela coordenação. Somente 

com o deferimento da coordenação e data de nova disponibilidade da disciplina o aluno poderá refazê-la.  

Os custos das disciplinas pendentes serão repassados pelo setor financeiro do SAB e são de responsabilidade 

do aluno.  

 

 

5.2.2. Reprovação  
 

Em todas as disciplinas são obrigatórias 75% de frequência, caso contrário o aluno é reprovado por falta. Em 

caso de reprovação em qualquer disciplina, o aluno não pode entregar o TCC, caso este seja parte obrigatória 

em sua matriz curricular, e consequentemente não receberá o título de especialista, sendo necessária nova 

matrícula para que cumpra a disciplina – esse processo gera ônus de pagamento de taxa de inscrição e 

mensalidades do novo curso. 

 



  

6. TCC  
 

A partir da legislação de 2018 a matriz curricular do curso deverá prever ou não a disciplina de TCC – Trabalho 

de Conclusão de Curso. Caso o TCC não esteja previsto e o aluno queira cursar tal disciplina, deverá solicitar 

junto ao SAB a inclusão desta carga horária adicional e arcar com a faixa de crédito (custo da disciplina 

adicional) correspondente. Uma vez solicitada a inclusão, a disciplina de TCC passa a ser obrigatória para a 

conclusão do Curso, ou seja, o aluno precisará obter aprovação para ter direito ao certificado de Pós-

Graduação. 

O aluno deverá apresentar o TCC ao final do curso. O tema do TCC deve obrigatoriamente focar os conteúdos 

do curso, em consonância com os objetivos do mesmo. A orientação deverá ser realizada, preferencialmente, 

por docentes que tenham ministrado disciplinas específicas do curso. O TCC deverá ser feito individualmente 

ou em grupo de acordo com o projeto. A nota mínima para aprovação é 8,0 (oito).  

Trabalhos com plágio não serão aceitos e configurarão motivo para reprovação. O plágio constitui uma 

ilegalidade e, portanto, o aluno que praticar tal ato terá sua reprovação automática no curso de pós-

graduação. 

 

 

6.1. Prazo de Entrega do TCC 
 

Os alunos deverão entregar o TCC, impreterivelmente, em até 90 (noventa) dias contados a partir do último 

dia de aula do curso.  

A Instituição de Ensino concede a possibilidade de uma prorrogação do prazo de entrega do TCC. A solicitação 

da prorrogação deverá ser feita por requerimento específico, dentro do prazo regular de entrega, com 

pagamento de taxa de R$ 252,00. Cabe ao coordenador de curso a análise do requerimento.  O prazo máximo 

para prorrogação da entrega do TCC é de 30 (trinta) dias a contar da data do requerimento.  

 

 

7. Certificação 
 

Para concluir o curso de pós-graduação o aluno deve observar os seguintes critérios. 

a. ter cumprido o cronograma do curso; 

b. possuir documentação completa na Secretaria da Pós-Graduação;  

c. regularizar seus compromissos financeiros com a Instituição;  

d. concluir o TCC (caso este seja parte obrigatória em sua matriz curricular); 

e. obter presença em 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina;  

f. obter 70% (setenta por cento) de aproveitamento dos conteúdos ministrados. 

 

 

7.1 Expedição do Certificado 
 

O certificado de pós-graduação será expedido em até 90 (noventa) dias a partir da conclusão dos critérios a 

cima.   

 



  

7.2. Certificado de Extensão 
 

Os alunos que não concluírem o curso poderão requerer, junto à secretaria, o certificado de extensão para 

as disciplinas cursadas e finalizadas.  

 

 

8. Biblioteca Física e Virtual  
 

A Biblioteca tem a finalidade de atender aos alunos, professores, funcionários e à comunidade em geral, 

como órgão de apoio para que a Instituição possa atingir seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão.  

As normas e procedimentos estão dispostos em regulamento próprio, disponível na biblioteca.   

 

Acesso ao site da Biblioteca: https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/ 

Consulta ao acervo da Biblioteca Física: https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/consulta-ao-acervo/ 

Acesso à Biblioteca Virtual: https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/biblioteca-virtual/ 

 

 

 

https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/
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