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APRESENTAÇÃO 
 

 

Prezado (a) Aluno (a), 

 

É com satisfação que lhe entregamos o Manual do Aluno. Nele você 

encontrará orientações sobre todos os processos ligados ao seu Curso de Pós-

Graduação. 

 

Estamos certos de que o conhecimento deste documento dará a você uma 

visão mais clara de todas as normas e procedimentos que regulam os Programas, 

bem como permitirá que tenha um acesso mais fácil a todos os serviços e 

oportunidades que oferecemos. 

 

O UNIEURO conta com uma equipe estruturada para a coordenação das 

atividades acadêmicas e operacionais de seu curso. Sinta-se à vontade em 

acessar os canais de relacionamento mencionados a seguir para tirar suas 

dúvidas e contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos 

serviços. 

 

Desejamos um ótimo período de estudos. Esteja certo (a) de que vamos 

trabalhar com empenho para que você tenha a certeza que fez a melhor escolha. 
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1CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO  (UNIEURO) 

O Centro Universitário Euro-Americano iniciou  suas atividades em 24 de agosto 

de 1998 como Faculdade Euro-Americana, foi  credenciada como Centro 

Universitário Euro-Americano (UNIEURO) pela portaria MEC nº 996, de 14 de abril 

de 2004 e recredenciada  pela Portaria Nº 856 do Ministério da Educação, 

publicada no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2013. 

 

O UNIEURO tem como objetivo ser um centro propulsor de educação e cultura e 

buscar a excelência no ensino em todos os cursos e programas. Mantém 

convênios e/ou intercâmbios com organismos e agências nacionais e 

internacionais para estágios profissionais, atividades científicas e tecnológicas, 

capacitação do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, investimento na 

infraestrutura e ampliação e atualização do acervo bibliográfico. 
 
 
1.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Reitor: Prof. Dr. Edson Luiz Zangrando Figueira 

Pró-Reitor de Graduação: Prof. Dr. Arlindo Abreu de Castro Filho 

Coordenadora de Pós-Graduação e Extensão: Prof. Dra. Alinne Martins Ferreira 

 
 
1.2   HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
UNIDADE ASA SUL  

Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 22h. 

Sábado: 8h às 13h. 

Telefones: (61) 34455771 ou 3445-5873. 

 
 
1.3  SERVIÇOS ON-LINE  DE APOIO AO ALUNO  

Os serviços on-line de apoio ao aluno estão disponíveis através do site 

www.unieuro.edu.br. Através deste canal, o aluno terá acesso a: 

 

 2° via de boleto bancário; 

 Visualização do boletim, notas e faltas; 

 Acesso à biblioteca; 

 Extrato de parcelas, pagamento e pendências; 
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 Ouvidoria. 

 

Recomendamos ao aluno a consulta freqüente ao seu histórico. A Secretaria de 

Pós-Graduação não se responsabiliza por comunicar ao aluno reprovações por 

nota e/ou freqüência nas disciplinas. 

 

- Como acessar? 

Ao entrar na página do UNIEURO efetue o Login (canto superior direito da página) 

 alunos  Preencha o campo com o seu CPD e SENHA  marque a opção 

“Pós-Graduação”  acesso rápido aluno (lateral direita da página). 

PRONTO! Agora você tem à disposição todos os serviços on-line que a Pós-

Graduação disponibiliza para sua comodidade. 

Obs: cadastre sua senha na secretaria da Pós-Graduação. 

 

 

2 ORIENTAÇÕES GERAIS 

Para o bom andamento do curso e das aulas, solicitamos sua atenção para o fiel 

cumprimento das instruções e orientações abaixo: 

 

 O controle de freqüência será feito por meio de lista de freqüência. Caso 

seu nome não esteja na lista, procurar a Secretaria de Pós - Graduação; 

 O local e/ou data da realização das aulas poderá sofrer alterações, 

que serão informadas no site www.unieuro.edu.br, na área de Pós-

Graduação de cada curso ou será comunicado a cada aluno via 

telefone ou e-mail. Em função disso, solicitamos que o aluno mantenha 

os seus dados atualizados; 

  O número da sala juntamente com o seu curso será disponibilizado no 

MURAL DE AULAS, que fica na entrada da Secretaria; 
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 Ao final de cada Módulo haverá uma avaliação por meio de instrumento 

próprio, respeitados os critérios de cada Professore e o programa da 

Disciplina. 

 Não há abono de faltas; salvo nas condições de doença infecto-

contagiosa, licença casamento, licença luto ou nas situações abaixo: 

 Decreto-Lei nº715/69, que dispõe sobre o Serviço Militar; 

 Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, dispõe que a partir do oitavo 

mês de gestação, e durante três meses, a estudante grávida ficará 

assistida pelo regime de exercícios domiciliares; 

 Art. 7°, §5°, da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 que determina 

que as Instituições de Educação Superior deverão abonar as faltas 

do estudante designado membro da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES, que tenha participado 

de reuniões em horários coincidentes com os das atividades 

acadêmicas. 

 A 2ª chamada das avaliações/provas será realizada em data e horário a 

serem estabelecidos pela coordenação mediante solicitação e 

pagamento da taxa de serviço estabelecida pela Instituição; 

 Não nos responsabilizamos por objetos deixados nas salas de aula ou 

áreas comuns. 

 

3 ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS  

Toda solicitação ou entrega de documentação, entre outros, deverá ser feita por 

meio de requerimento específico. Poderão ser feitas somente pelo contratante, 

aluno ou mediante procuração. 

Principais solicitações: 

 Cancelamento: É o ato pelo qual o aluno se desvincula da Instituição 

academicamente e financeiramente. O cancelamento deve ser requerido 
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à Secretaria Acadêmica, que verificará da sua posição de créditos ou 

débitos.  

Importante: O aluno(a) deverá quitar a mensalidade correspondente ao mês 

em que solicitou o cancelamento. 

 2° Chamada: É realizada por meio de uma avaliação individual e única 

por disciplina. Ocorre quando o aluno(a) cursou todo o módulo e 

somente no dia da avaliação/prova não compareceu à Instituição para a 

realização da mesma. 

 Dependência: Ocorre quando o aluno(a), no decorrer, do curso é 

reprovado por falta ou média em um determinado módulo. O aluno deve 

procurar a Secretaria Acadêmica para solicitar esse pedido e estar 

ciente de que poderá cursar a dependência de até 2 (dois) módulos do 

curso. 

 Trancamento de Pós-graduação: É o ato pelo qual o aluno suspende, 

temporariamente, suas atividades acadêmicas na instituição. No 

trancamento acadêmico há interrupção do pagamento junto ao 

Departamento Financeiro. O trancamento deve ser solicitado por escrito 

ao Setor de Atendimento ao Aluno pelo prazo de até 01 ( um ) ano. De 

acordo com a Resolução CONSU Nº 037/2009, DE 18 DE NOVEMBRO 

DE 2009, no Art. 18,  o trancamento de matrícula pode ser solicitado por 

até dois semestres letivos consecutivos, desde que o aluno esteja em 

dia com suas obrigações contratuais, acadêmicas e financeiras. Caso o 

aluno extrapole este período, este será desligado do curso e lhe será 

oferecido um certificado de curso de extensão, compatível com as 

disciplinas cursadas e efetivamente aprovadas. O parágrafo único indica 

que aluno somente poderá solicitar o trancamento de matrícula ao 

término do semestre, cumpridas as obrigações contratuais do período 

em curso.  

 Certificado de Pós-Graduação: É solicitado somente ao término do 

curso, quando o boletim do aluno(a) se encontra com a Carga Horária 
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Total completamente cursada. No certificado  deverá constar o título do 

trabalho de conclusão de curso e as notas das disciplinas iguais ou 

superiores a 7.0 (sete). Caso haja pendência de documentação, o aluno 

não poderá solicitá-lo. 

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): trabalho acadêmico 

destinado a aferir as competências e habilidades do educando 

desenvolvidas ao longo de sua formação no curso em fase de 

conclusão. Para obter o certificado de conclusão do curso, de acordo 

com a Resolução CNE/CES Nº1, de junho de 2007, o aluno(a) terá que 

apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) individual, 

obtendo a nota mínima de 7.0 (sete). As orientações gerais para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso encontram-se no 

Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

 Prazos Médios para a Expedição de Documentos e Atendimento de 

Solicitações  

 Declarações em geral – 15 dias úteis. 

 Histórico Escolar – 03 dias úteis. 

 Trancamentos, cancelamentos – 30 dias úteis. 

 Solicitação de senhas – no mesmo dia. 

 Solicitação de certificado de conclusão de curso – 120 dias. 

 Alterações cadastrais – 05 dias. 

 
 
4  ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS  

 

 Os cursos de Pós-Graduação têm seus valores divididos em 20(vinte) 

parcelas fixas (vide carta financeira) com vencimentos sempre no dia 10 

de cada mês, sendo a exceção os dias em que a data citada seja fim de 

semana ou feriado nacional, casos em que o vencimento será 

transferido para o dia útil seguinte; 
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 Os (06) seis primeiros boletos de pagamento das mensalidades serão 

entregues no 1° dia de aula, cabendo ao aluno providenciar os 

pagamentos dentro dos prazos devidos; 

 A falta de recebimento do(s) boleto(s) não justifica a ausência de 

pagamento de qualquer parcela na data de seu vencimento, pois o 

documento em questão poderá ser obtido de várias formas, inclusive 

pela internet no site do UNIEURO, assim como na própria Central de 

Atendimento da Pós-Graduação; 

 O contratante, ao assinar o Contrato de Prestação de Serviços, autoriza, 

o recebimento de cobranças, seja por telefone, carta ou e-mail, caso 

venha a ter parcelas em aberto; 

 O aluno que atingir o número de 03 (três) parcelas em aberto terá seus 

dados encaminhados a um dos escritórios de advocacia responsáveis 

pelas medidas extrajudiciais de cobrança, inclusive promovendo o 

protesto do valor total da dívida, positivando o contratante e/ou discente 

em cadastros ou serviços legalmente constituídos, destinados à 

proteção de crédito, inclusive no SPC, nos termos do Código Civil 

Brasileiro; 

 No valor do Curso não estão incluídos gastos com serviços facultativos 

os quais serão cobrados separadamente, tais como taxa de 

aproveitamento de estudos, readmissão do curso de Pós-Graduação, 

dependência de disciplina, segunda chamada de avaliações, emissão 

de declarações, segunda via de certificado e etc. 

 

 

 

 

 Assistir, no mínimo, 75% das aulas, se não o fizer será reprovado por 

faltas. 

 Comparecer e permanecer em sala durante o horário das aulas.    

 Evitar atrasos e saídas antes do término das aulas. 
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 Cumprir com a data da entrega dos trabalhos, lembrando que existe um 

prazo para o registro das notas junto à  Secretaria Acadêmica. 

 Não gravar as aulas sem autorização do docente nem reproduzir o 

material didático fornecido pela Secretaria para outros fins. 

 Manter atualizado o seu cadastro (e-mails, telefones, endereço) junto à 

Secretaria Acadêmica. 

 Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma dos cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu. 

 Comparecer às orientações do TCC para que o seu trabalho seja 

validado pelo orientador. 

 Entrar em contato com a coordenadoria ou com os funcionários da   

Secretaria da Pós-Graduação para dirimir suas dúvidas. 

 

 

 

 


