COMO FUNCIONA A PÓS-GRADUAÇÃO
Diploma de valor desde 1902

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO:
Pós-graduação é um sistema especial de cursos exigido pelas condições da pesquisa cientíﬁca e a necessidade
do treinamento avançado. Seu objetivo imediato é proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que lhe
permita alcançar elevado padrão de competência cientíﬁca ou técnico-proﬁssional, impossível de se adquirir no
âmbito da graduação.
LATO SENSU:
A pós-graduação lato sensu consiste em uma especialização, que aperfeiçoa aspectos do proﬁssional focado em
uma área especíﬁca, direcionado para o mercado de trabalho. O curso é indicado para proﬁssionais graduados e
possibilita a atualização, o que pode signiﬁcar o diferencial no mercado de trabalho. Muitas empresas tem preferência pelos candidatos com especialização e estes proﬁssionais tendem a ter ganho superior àquele que tem
apenas graduação.
MBA:
MBA é uma sigla inglesa que signiﬁca: Master in Business Administration (Mestre em Administração de Negócios). É uma pós-graduação Lato Sensu, ou seja, que direciona para a especialização, o aperfeiçoamento em
uma área proﬁssional especíﬁca, focada no mercado de trabalho.
O termo MBA se refere especialmente à área de business, ou seja, de negócios e gestão empresarial.
Os cursos de MBA têm como objetivo desenvolver competências de gestão e habilidades de liderança, buscando
a formação integral do indivíduo. Voltado a proﬁssionais com experiências relevantes e que almejam aperfeiçoar
visão estratégica e sistêmica, aprimorando a qualidade de suas decisões.
Os cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo Instituto Pró Saber são organizados nas modalidade semipresencial e online.
MODALIDADE ON-LINE:
Nesta modalidade, você poderá desenvolver seus estudos a distância, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), de acordo com a sua disponibilidade de tempo e em local de sua preferência.
Ao ﬁnal do curso o aluno fará apresentação do Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC), que consistem em um
Artigo Cientíﬁco, em data e horário estabelecidos pela UCAM/PRÓ SABER ou de acordo com a disponibilidade
do aluno. Na modalidade online você inicia seu curso logo após a efetivação da matrícula, pois independe da
formação de turma.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL:
Ocorrem dois encontros presencias, que correspondem respectivamente a disciplinas comuns a todos os cursos.
1º ENCONTRO PRESENCIAL:
No primeiro encontro o aluno é orientado quanto a estrutura e funcionamento dos cursos, bem como a respeito
de conceitos como método, ciência e pesquisa; é informado sobre a estrutura do projeto de pesquisa (Matriz
Analítica), além de ensaiar a construção desta atividade, a ﬁm de possibilitar o respaldo teórico e prático para a
produção deﬁnitiva.
2º ENCONTRO PRESENCIAL:
Neste encontro, o aluno tem informações sobre a estrutura do TCC solicitado pela UCAM/PRÓ SABER, que se
constitui em um Artigo Cientíﬁco. Acontece as orientações e correção ﬁnal da Matriz Analítica individualmente,
com o objetivo de que a produção do Artigo Cientíﬁco seja realizada de maneira eﬁciente.

Rua Georgina Erisman, 205, Feira de Santana - BA, 44001-448
Tel.: (75)3604-9950 | 0800.282.8812 | www.institutoprosaber.com.br

COMO FUNCIONA A PÓS-GRADUAÇÃO
Diploma de valor desde 1902

APOIO PEDAGÓGICO:
A pós-graduação conta ainda com o apoio pedagógico de professores, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às
12:00h e das 13:30h às 18:00h, para solicitações, esclarecimentos e demais orientações referente as atividades
e procedimentos pedagógicos, através do telefone: (75) 3604-9956 / 3604-9957 ou dos e-mails:
apoiopedagogico@institutoprosaber.com.br
pedagogico01@institutoprosaber.com.br
pedagogico02@institutoprosaber.com.br
orientacaotcc@institutoprosaber.com.br
tutoria@institutoprosaber.com.br
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um Artigo Cientíﬁco, o qual deverá conter de 8 a 15 laudas textuais.
• As dúvidas referentes à elaboração do Artigo Cientíﬁco deverão ser tratadas pelos e-mail:
• orientacaotcc@institutoprosaber.com.br
• pedagogico@institutoprosaber.com.br
ou através do número: (75)3604-9957
• O Artigo Cientíﬁco (DEFINITIVO) para correção deverá ser enviado para o e-mail:
correcaotcc@institutoprosaber.com.br

QUANDO REALIZAR A INSCRIÇÃO?
Nossos cursos de pós-graduação tem um modelo de ensino diferenciado, sendo assim o aluno pode
realizar a sua matrícula a qualquer momento e iniciar em uma das modalidade e ensino EAD: ONLINE
ou SEMIPRESENCIAL, com um de nossos consultores e parceiros nas cidades-polos ou através do
nosso site:www.institutoprosaber.com.br.
Quando a inscrição for realizada com os consultores e parceiros, taxa de matrícula deverá ser paga
diretamente a estes, se a inscrição for realizada através do site, a taxa de matrícula deverá ser paga
através de boleto bancário em nome de Valerio's Serviços Educacionais Ltda., cartão de débito ou
crédito. Havendo desistência do curso por parte do aluno, os valores referentes à taxa de matrícula e
mensalidades não serão restituídos.
CASO NÃO ESTEJA COM O DIPLOMA DA GRADUAÇÃO?
O aluno que ainda não possui o diploma do curso de graduação, poderá fazer a matrícula com a
declaração de colação de grau ou declaração de conclusão de curso superior. Porém, para a emissão
do certiﬁcado de pós-graduação, será necessário enviar ao Instituto Pró Saber cópias autenticadas, de
acordo com o solicitado.
Atenção: A carteira de motorista, carteira funcional, OAB ou CRC não substitui a carteira de identidade.
Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação.
ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA):
Após a efetivação do cadastro, o pós-graduando receberá diretamente no seu e-mail: USUÁRIO e
SENHA, estes também podem ser gerados pelo próprio aluno, para acessar a Área Restrita do
Aluno/Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), através do nosso site: www.institutoprosaber.com.br.
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NO AVA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA, DOWNLOAD E IMPRESSÃO:
- Material didático (gratuito) - Guias de estudos e avaliações;
- Histórico acadêmicos (notas);
- Orientações, modelos de atividades e TCC;
- Boletos de mensalidade e/ou taxas adicionais e outros.Entrega do Certiﬁcado
Para a conclusão do curso de pós-graduação e recebimento do certiﬁcado, emitido pela Universidade
Candido Mendes (UCAM), o pós-graduando deverá cumprir cinco pilares obrigatórios:
1. Ter no mínimo 06 meses de curso;
2. Ser aprovado em todas as disciplinas;
3. Ser aprovado no TCC (Artigo Cientíﬁco);
4. Ter quitado todas as parcelas do curso;
5. Entregar todas as documentações exigidas.
PARCERIA COM A UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES (UCAM):
Os cursos ofertados pelo Instituto Pró Saber em parceria com a UCAM, atende todas as exigências da
Resolução Nº. 01, de 08/06/2007, da Portaria do MEC Nº. 1.282, de 26/10/2010 e publicada no Diário
Oﬁcial da União (DOU) em 27/10/2010 – Seção 01 e Página 38, com validade em todo território
nacional.
O Certiﬁcado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e
entregue ao aluno no prazo mínimo de 60 dias e no máximo de 120 dias (somente em caso de extrema
necessidade), após o aluno cumprir todos os pilares obrigatórios para conclusão do curso.
O CERTIFICADO DA UCAM:
O Certiﬁcado da Universidade Candido Mendes (UCAM), atende também todas as exigências da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da CAPES/MEC, para
pontuar, classiﬁcar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como a Secretaria de
Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação, estão exigindo que os
candidatos a concursos públicos, sejam Certiﬁcados em cursos de Pós-Graduação lato
sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos. Na oportunidade informamos que a UCAM tem sete cursos de
Mestrado com nota superior a 03 pontos e 02 cursos de Doutorado com nota máxima de 07 pontos.
Estas informações poderão ser conferidas pelo link abaixo:
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIe
sPrograma&codigoIes=31032010
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