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MANUAL DO ALUNO 
PÓS-GRADUAÇÃO EAD 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE JOÃO BAGOZZI – UNIBAGOZZI  
 

 

BOAS-VINDAS 

 

O Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi sente-se honrado por ter sido 

escolhido para acompanhá-lo na sua trajetória acadêmica e formação profissional.  

Os cursos na modalidade EaD do UniBagozzi reúnem uma proposta diferenciada, visando o 

mundo do trabalho, com uma estrutura institucional que inclui professores especializados, 

biblioteca virtual com acervo constantemente atualizado, apoio tecnológico para planejar sua rotina 

de estudos, equipe técnico-pedagógica para sanar os questionamentos e modos de acessar o 

material didático através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), além do apoio de toda 

equipe de tutoria via chat, fórum, telefone e e-mail. 

A modalidade EaD apresenta projetos e perspectivas pedagógicas atuais com atenção 

especial a cada educando, que pode planejar o seu tempo e o espaço de estudos segundo a sua 

disponibilidade.  

Entende-se que atualmente, além de uma excelente qualificação é necessário que o 

profissional tenha um diferencial por um desempenho criativo, crítico e competente, por 

administrar sua formação de maneira autônoma e continuada. Dessa forma, nosso propósito é 

formar indivíduos com criticidade, aptos a entender os desafios da sociedade do trabalho sendo 

capazes de interagir de maneira responsável socialmente. 

Estamos imensamente satisfeitos em tê-lo conosco em mais uma importante jornada da sua 

vida e esperamos que todos seus objetivos sejam alcançados, pois o seu sucesso será também o de 

todos nós. 

 

Seja bem-vindo!  

 

 



 

1. CONHEÇA A INSTITUIÇÃO 
 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

1.1.1 A Faculdade Padre João Bagozzi - COSJ  

 

A Congregação dos Oblatos de São José, primeira mantenedora da IES, como Faculdade 

Padre João Bagozzi, está presente no Brasil desde 1919, tem sua sede na cidade de Curitiba (PR), na 

Rua João Bettega n.º 796, Bairro Portão, e seus estatutos sociais publicados no Diário Oficial do 

Estado do Paraná n.º 122, de 01/08/1962.  

O Pe. João Bagozzi, sacerdote italiano da Congregação dos Oblatos de São José, chegou ao 

Brasil em 1939, trabalhou em diversas localidades, como Paranaguá (PR), Botucatu (SP) e Curitiba 

(PR). O Pe. Bagozzi tinha uma alma simples e alegre, movida pelo ideal de evangelizar a juventude. 

Em 1954, quando era pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, em Curitiba (PR), 

pensou em criar ao lado da igreja uma pequena escola que atendesse aos filhos da comunidade 

segundo princípios da educação católica. A “Escola Imaculada Conceição”, como era chamada, 

começou a funcionar em 1955 com quatro salas, autorizadas pelo Registro n.º 386 da Inspetora 

Seccional de Curitiba. Por sua determinação, a escola cresceu rapidamente, e no ano seguinte 

começaram as obras para sua ampliação, com o apoio de toda a comunidade do bairro. 

Pelo Decreto n.º 4398 de 27/12/1977 o estabelecimento foi reorganizado, passando a 

denominar-se “Colégio Padre João Bagozzi – Ensino Regular e Supletivo de 1.º e 2.º Graus”, 

ofertando, também, o curso de Auxiliar e Técnico em Contabilidade. Desde a publicação da lei n.º 

9394/96 de 20/12/1996, que estabeleceu as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

instituição foi adequando-se à legislação vigente, conforme explicitado no seu Regimento. 

Respaldada por sua história frente ao Colégio Padre João Bagozzi, em 1998 a Congregação 

dos Oblatos de São José constituiu um colegiado para elaboração da proposta de criação da 

Faculdade Padre João Bagozzi, que se responsabilizou por elaborar o projeto de criação da 

instituição e a definição dos cursos a serem implantados. Paralelamente, foram realizadas as 

aquisições de equipamentos e modernização dos laboratórios de informática, modernização e 

informatização da biblioteca, adequação da estrutura física e constituição do corpo docente inicial. 



 

Nessa ocasião, foi apresentado ao Ministério da Educação o PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional, para o período compreendido entre 1999 e 2003. A Faculdade Padre João Bagozzi é 

fundada, portanto, em 4 de julho de 2001, a partir do seu credenciamento, quando iniciou o seu 

ideal e carisma de educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e 

comprometida com a vida e a sociedade. Uma das metas de maior impacto institucional atingido foi 

a transferência da sede para instalações exclusivas, nas imediações do complexo de instituições 

mantidas pela Congregação dos Oblatos de São José, que ocorreu no início de 2005 no PDI vigente 

(2004 a 2008). Em 2008, a IES teve sua atualização de PDI deferida para o período 2009-2013. Desse 

projeto, outras metas de impacto foram os processos de autorização de novos cursos. 

Em 2013, a IES teve nova atualização de PDI deferida para o período 2014-2018. Desse 

projeto, outras metas de impacto foram os processos de reconhecimento dos cursos autorizados e 

a abertura de novos cursos. Se deu também a solicitação do Credenciamento e da Autorização de 

funcionamento da oferta de cursos na modalidade a distância: Graduação e Pós-Graduação Lato 

Sensu. No segundo semestre de 2018, devido à mudança da Direção Geral e o novo mandato da 

Superintendência, houve a necessidade de uma revisão e mudanças no PDI. Nesta reconstrução do 

PDI ocorreu a participação ativa dos membros do COSUP – Conselho Superior, formado na sua 

essência por representantes da Mantenedora, Direção Geral, Coordenadores de Escola, e Técnico – 

Administrativo, tendo sido aprovado no mês julho de 2018. As principais mudanças desta nova 

Direção Geral e Superintendência foi a reorganização da oferta de cursos nas modalidades 

presencial e a distância (graduação, pós-graduação e extensão) por meio da Escolas de Formação 

Humana e Profissional; apresentação de uma nova estrutura organizacional; e o redesenho de todos 

os processos de gestão acadêmica. Todas estas ações se deram pela construção colegiada de um 

Planejamento Estratégico, que contemple este triênio, no qual se envolveram os principais atores 

desta comunidade acadêmica.  

A CPA, como parceira no projeto de desenvolvimento e evolução da Bagozzi, propõe e 

planeja as mudanças na prática acadêmica e na gestão da Instituição para a formulação de projetos 

pedagógicos e institucionais socialmente legitimados e relevantes, visando com isso atingir os 

objetivos propostos para a melhoria do ensino-aprendizagem. Os resultados parciais e finais sob 

forma de relatórios conclusivos, é objeto de divulgação plena, tanto para comunidade interna como 

para comunidade externa ou órgãos oficiais de governo, sempre que for o caso, observado a 



 

questão da pertinência ou conveniência, quer no em seu conteúdo integral ou sob a forma de artigos 

sobre temas específicos publicados de forma própria, ou em revista ou periódicos especializados, a 

critério da Comissão Própria de Avaliação Institucional - CPA e da Administração Superior da 

Faculdade. As conclusões finais do processo de avaliação de natureza institucional devem ser 

utilizadas tanto para alimentação permanente no processo de tomada de decisão. Conforme o 

Relato Institucional (2017-2019), durante este período houve a ampliação do portfólio dos cursos 

de graduação presencial e EaD, bem como da oferta de pós-graduação lato sensu e extensões 

universitárias, em ambas as modalidades. Os cursos de pós-graduação lato sensu e extensões 

universitárias tiveram ainda as suas matrizes reformuladas e atualizadas.  

Houve autorizações de 3 cursos de graduação na modalidade a distância (Pedagogia, 

Processos Gerenciais e Logística), publicada em agosto de 2017. Deste modo, em 2018 iniciou-se a 

primeira turma de Pedagogia EaD. Em 2019 os cursos de Processos Gerenciais e Logística, ambos 

EaD, tiveram suas primeiras turmas iniciadas. Também em 2019 foram feitos os pedidos de 

autorizações de mais 4 cursos de graduação, sendo: Ciências Contábeis (presencial), Psicologia 

(presencial), Direito (presencial e EaD). Neste ano aconteceu o processo de (re)modelagem 

acadêmica de todos os cursos de graduação das 4 Escolas de Formação Humana e Profissional 

(Gestão, TI, Engenharias e Educação, Sociedade e Ambiente) com matrizes e projetos de cursos 

reformulados para entrarem em vigência a partir de 2020/1. 

 

1.1.2 O Centro Universitário Padre João Bagozzi - UniBagozzi  

 

Em 2021 ocorreu a organização institucional para os trabalhos relativos ao pedido de 

credenciamento do Centro Universitário, com trâmites previstos para o ano de 2020 e, em 2021, o 

aditamento do atual PDI (2019-2023). Enfim, em 31 de maio de 2021, após a avaliação externa 

virtual in loco, foi publicado pelo INEP o relatório de credenciamento de Centro Universitário, 

transformando a Faculdade em Centro Universitário Padre João Bagozzi com conceito 5: o 

UniBagozzi. Em 6 de junho de 2022, por publição no D.O.U., Seção 1, Pág. 141, o Centro Universitário 

Padre João Bagozzi – UniBagozzi torna-se, então, oficialmente credenciado, conforme a Portaria nº 

402, de 03/06/2022, que homologou o parecer CNE/CES Nº: 443/2021.  



 

Nesta perspectiva de crescimento, após duas décadas de atuação na Educação Superior e 

mais de 70 anos de presença da Rede OSJ de Educação (Congregação dos Oblatos de São José) nos 

diferentes segmentos de ensino, houve a mudança de mantenedora. Para garantir o progresso do 

UniBagozzi, a mantenedora da IES passou a ser a FACULDADE FULGOR EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LTDA, pertencente a Gran Tecnologia e Educação S.A, mais conhecida como Gran Cursos Online.  

O Gran uma EdTech brasileira que tem como missão mudar a vida de seus alunos por meio 

da educação e da tecnologia. A companhia, que completará 10 anos neste ano, é jovem, mas já tem 

um histórico sólido e de destaque, inclusive internacional. Foi reconhecida como a 5ª empresa mais 

inovadora da América Latina pela FastCompany, possui tecnologia de ponta que tem democratizado 

o ensino em todo o país e alcançou números que denotam sua vasta expertise de oferecer educação 

e ferramentas de excelência, mudando a vida de dezenas de milhares de alunos na última década.  

A paixão por mudar vidas é o eixo condutor para qualquer movimento feito pelo Gran e os 

meios dessa transformação são a educação e a tecnologia, com ferramentas de aprendizagem 

pensadas em levar o melhor conteúdo, aliado a ferramentas que potencializam o estudo e aceleram 

o aprendizado.  

 

Figura 1 – UniBagozzi  

 
Fonte: Documentos Internos da UniBagozzi – Bairro Portão – Curitiba-PR (2022) 



 

1.2 PERFIL E MISSÃO DA IES 
 

• Missão: Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e 

comprometida com a vida e a sociedade. 

• Visão: Ser uma Instituição comprometida com a vida, com a promoção humana e com a 

construção da civilização do amor por meio de uma ótica cristã. 

• Critérios e Valores. Os valores da Instituição são norteados por princípios éticos, morais e 

religiosos, contemplando: 

- Respeito pela vida;  

- Valorização da dignidade humana; 

- Sensibilidade social; 

- Compromisso com a qualidade de ensino;  

- Formação crítico-reflexiva; 

- Compromisso ético; 

- Responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. 

 

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade educacional na qual discentes e docentes 

estão separados, física ou temporalmente e, por isso, é essencial a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação. Essa modalidade de ensino, se caracteriza pela flexibilidade com 

relação ao seu espaço e ao seu tempo disponível para estudar. A metodologia adotada respeita o 

seu ritmo de vida, e isso significa que você tem liberdade para estudar no local e no horário que lhe 

for mais conveniente e adequado. 

Em relação à EaD, ressalta-se a necessidade de um perfil de educando autônomo, um sujeito 

capaz de (re)construir seus próprios saberes através da utilização racional das tecnologias de 

informação e comunicação. O educando da Educação a Distância faz uso de um conjunto de 

estratégias e habilidades, dentre elas, a capacidade de leitura crítica e entendimento de texto, a 

fala, a escrita e a escuta.  



 

Outro papel que se enfatiza na atualidade é de um sujeito criativo que procura pesquisar, 

agir e interagir constantemente com o saber, saindo da condição de sujeito passivo, um mero 

reprodutor dos ensinamentos do educador, para um indivíduo ativo, responsável pelo próprio 

crescimento e amadurecimento intelectual.  

Desse modo, ao iniciar um curso na modalidade a distância é indispensável que o educando 

se interesse por novos desafios e tenha consciência de determinadas atitudes e características que 

são essenciais para que obtenha êxito na sua empreitada como educando. 

 

3. A METODOLOGIA DE ENSINO 
 

O EaD Bagozzi visa proporcionar uma educação crítica e construtiva, pautada em princípios 

éticos indispensáveis ao convívio social e profissional, para tanto, a metodologia de ensino está 

estruturada com base eu um conjunto de recursos pedagógicos que estimulam a ação dos 

educandos, relacionam a teoria com a prática, e que tanto individualmente quanto em conjunto, 

permitem alcançar os objetivos de ensino gerais e específicos, que envolvem o desenvolvimento 

das competências e das habilidades requeridas para a disciplina.  

Por se tratar de um grande conjunto de recursos pedagógicos, a metodologia garante plena 

acessibilidade metodológica, uma vez que o aluno pode ter a mesma informação por fontes e 

recursos diferenciados, que proporcionam uma aprendizagem diferenciada. 

 

4. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA BAGOZZI 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA está disponível no site da instituição e o acesso 

será por meio de um registro de usuário e senha que lhes serão disponibilizados mediante 

efetivação da matrícula.  

No AVA você poderá consultar as videoaulas, textos, materiais complementares, atividades 

acadêmicas e avaliativas, e seguir as orientações disponibilizadas pelos professores/tutores; 

comunicar-se e interagir com a coordenação, com os professores, com os tutores e com seus colegas 

de curso por meio do correio eletrônico (e-mail), sessões de bate-papo (chat) e de fóruns de 

discussões que favorecem atitudes de questionamentos e reflexões.  



 

 

• ACESSO AO AVA: De posse do registro de usuário e da senha, você deverá acessar o site do 

UniBagozzi (www.unibagozzi.edu.br), e na área do Portal Educacional, selecionar a opção 

“AVA Bagozzi”. Neste ambiente, você terá à sua disposição, para cada disciplina, todo 

material necessário para suas aulas: videoaulas, textos, slides, materiais complementares e 

atividades acadêmicas de estudo e avaliativas.   

 

• VIDEOAULAS: As videoaulas são gravadas pelos professores-autores, podendo ser da 

própria Instituição ou professores convidados, tendo em vista a riqueza de experiências e 

olhares diferenciados dos conhecimentos, fatos e assuntos tratados nas aulas, valorizando 

dessa forma a amplitude do conhecimento na área. As aulas ficam disponíveis 24 horas por 

dia. 

 

• TEXTOS E SLIDES: Os textos, da mesma forma, são escritos pelos professores-autores da 

Instituição ou por professores convidados, e são baseados no material didático 

disponibilizado em cada disciplina. Os textos são acompanhados por indicações de Artigos 

Científicos, de livros/capítulos de livros, dicas de filmes e outros materiais que 

complementem o assunto. Acompanham os textos, os slides, também produzidos pelos 

professores-autores e utilizados para gravação das aulas.  

 

• ATIVIDADES ACADÊMICAS DE ESTUDO E AVALIATIVAS: As atividades serão acompanhadas 

pelo professor-tutor havendo interação tutor/aluno sempre que necessário para maior 

apoio/suporte frente ao processo ensino-aprendizagem por meio de canais síncronos ou 

assíncronos disponíveis. 

 
 

 5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do processo ensino/aprendizagem ocorrerá a partir de referenciais estabelecidos 

no Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi para 

atender às finalidades do curso e seus resultados. A avaliação deve observar a dinâmica própria do 



 

ensino a distância, com a análise da participação efetiva do educando nas atividades propostas, da 

frequência de sua participação, o desenvolvimento individual e coletivo das atividades do curso. 

A avaliação de cada disciplina será realizada através da Avaliação da Disciplina, que contará 

com questões objetivas e dissertativas que ajudarão no reforço dos conceitos trabalhados na 

respectiva disciplina.   

Em cada disciplina, a aprovação ocorrerá para os educandos que alcançarem média igual ou 

superior a 7,0 (sete). Os educandos que não atingirem a média 7,0 (sete) e obtiverem média final 

entre 4,0 (quatro) e 6,9 (seis vírgula nove) terão o direito de realizar o Exame Final online. A média 

para aprovação é 7,0. 

 

6. APOIO AO ALUNO 
 

• TUTORIA: A tutoria é indispensável para o êxito da Educação a Distância e é realizada por 

profissionais que oferecem todo suporte pedagógico aos educandos. Você pode enviar 

questionamentos para a tutoria por meio de chat no próprio ambiente virtual, e-mail ou 

telefone.  

 

• SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO: No suporte técnico-pedagógico atuam profissionais que 

têm a função de fornecer ao educando todas as condições para que possa acessar o AVA e 

realizar as atividades. Você pode entrar em contato por meio de chat no próprio ambiente 

virtual, e-mail ou telefone. 

 

 

 

7. MANUAL GERAL DO ALUNO  

 

Este é um manual específico para os alunos da modalidade EaD (educação a distância). 

Outras informações gerais ligadas ao acadêmico do UniBagozzi (institucionais, acadêmicas, dos 

órgãos de apoio ao discente, dos direitos e deveres do aluno, avaliações e frequência, estágios, 

atividades complementares e TCCs, aproveitamento de estudos ou ainda de secretaria - matrícula, 



 

rematrícula e transferência - entre outras) devem ser observadas no Manual Geral do Aluno, 

disponível em https://unibagozzi.edu.br/alunos/.  

 

8. DÚVIDAS E SUGESTÕES 

 

Esperamos que as informações que repassamos para você sejam realmente úteis e o ajude 

a alcançar seus objetivos. No entanto, caso ainda exista alguma dúvida, sugestões ou, até mesmo, 

qualquer contribuição, sabia que nós do Suporte EaD, Tutoria e NEaD estaremos sempre a sua 

disposição pelo e-mail ead.bagozzi@unibagozzi.edu.br.  

Para mais informações, procure o SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi) pelo e-mail 

atendimento.sab@unibagozzi.edu.br ou Telefone/WhatsApp (41) 3521-2727.  
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