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NORMAS REGIMENTARES / LEIS 
 

1. Nossas Representações Legais Interna-

cionais são realizadas por contrato legí-
timo, através de educadores em Escri-

tórios de Pessoas Físicas, nos diversos 
países representados obedecidas as 

aplicabilidades das leis. 
O ensino não é ministrado presen-

cialmente, mas sim, totalmente e 
exclusivamente, a distância. 

 
 
2. Nossos ensinos virtuais são providos 

aos alunos, exclusivamente, com o uso 
da modalidade de ensino a distância, 

diretamente dos Estados Unidos da 
América para os cidadãos dos países 

conveniados, com prioridade aos países 
de língua portuguesa. 

 
 
3. A documentação acadêmica (diploma) 

da Universidade é emitida nos USA, 

através da Universidade Americana 
(Instituição de nível superior) conside-

rada idônea, legal, legítima, válida para 
oferecer seus cursos superiores a dis-

tância. 
 
 
4. Seus estudos serão essencialmente 

virtuais e individualizados, podendo 

realizar-se em especial, com reuniões 
opcionais de grupos de estudos particu-

lares, com base nas leituras e pesqui-
sas direcionadas aos elementos pro-

gramáticos exigidos, buscando-se a 
produtividade com qualidade das rese-

nhas críticas, para avaliação das disci-
plinas do seu curso. 

 
 
5. A EAD é um conjunto de métodos, 

técnicas e recursos, postos à disposição 
de populações estudantis, dotadas de 

um mínimo de maturidade e motivação 
suficientes, para que, em regime de 

autoaprendizagem, se possa adqui-
rir conhecimento e qualificações 

em qualquer nível de ensino. 
 
 
6. O chamado reconhecimento do 

diploma (emitido nos USA) devi-
damente autenticado pelo “Apostil-

le” na Secretaria de Estado de De-
laware com base na Convenção de 

Haya é regido pelas leis educacionais 

do país de origem do diplomado anali-
sadas, em Universidades Públicas ou 

Privadas, credenciadas para funciona-
mento pelos órgãos públicos educacio-

nais de país do diplomado, visando a 
legalidade para o exercício básico 

da profissão tradicional conquista-
da, para a docência do diplomado 

no ensino superior ou benesses ou 
em seus próprios serviços públicos. 

 
 
7. As leis devem ser cumpridas, legí-

tima e constitucional; na sua forma 

escrita e interpretada à luz do equi-

líbrio e da razão. 
Nenhuma análise pessoal transcende a 

legitimidade da forma escrita da lei na 
sua clara interpretação dos textos le-

gais. 
Interpretações errôneas não subs-

tituem a verdadeira internacionali-
dade da lei, nem mesmo a sua ne-

cessária aplicabilidade. 

 
 
8. Analisar uma lei é fazer a interpretação 

dos textos constituídos, é discuti-la, à 
busca do melhor entendimento das pa-

lavras escritas e não atender os inte-
resses individualizados, inclusive con-

trários às escritas legitimadas. 
Diz-se que entender as leis é saber 

aplicar, com sabedoria, a segurança 
de seus ensinamentos linguísticos 

mais sólidos e verdadeiros. 

É comum na defesa ou acusação nas 
causas jurídicas, a distorção premedi-

tada da redação legal da lei, à busca 
dos deferimentos vinculados às propo-

sições de cada interessado. Este não é 
um problema das leis, mas, dos ho-

mens. 
 
 
9. As leis de cada país são soberanas 

no seu âmbito geográfico, nada va-
lendo nos demais países. 

Podem haver coincidências dos propósi-
tos das leis, mas quando conflitivas, 

cada uma vale somente em seu próprio 

país. 
 
 
10. Prevalece a lei internacional quando 

seu texto é admitido legalmente, por 
acordo, entre vários países, assinado 

pelos seus representantes integrativos. 
 

 
11. A acreditação de uma Universidade é 

uma ação de política organizacional, 
realizada no Estado Americano corres-

pondente a sua área de aplicação da 
educação dos USA. A acreditação não 

é um processo obrigatório para o 

funcionamento de uma Instituição 
de Ensino Superior nos USA, mesmo 

considerando as atuais recomendações 
dos órgãos americanos. 

A acreditação é uma análise da gestão 
de uma Instituição de Ensino Superior, 

desenvolvida com intenção de demons-
trar sua visibilidade organizacional, lhe 

permitindo ser mais credibilizada, junto 
à população americana. A acreditação 

da Instituição Superior Americana 
somente se torna possível depois 

de 5 a 6 anos de registro da Uni-
versidade numa Secretaria de Esta-

do nos USA. 

Nos USA somente cerca de 2.200 Insti-
tuições são acreditadas por órgão espe-

cial privado, credenciados pelo gover-
no, não abrangendo as demais 3.000 

Instituições, que não podem ser de-
nominadas como desautorizadas ou 

depreciadas em seus funcionamen-
tos, cujos credenciamentos legais fo-

ram essencialmente determinados pe-
las Secretarias de Estado Americanas, 

obedecidas suas leis estaduais exclusi-
vas, contidas, dentre elas, a maioria 

das Universidades mais conceituadas 

nos USA e no mundo. 
A acreditação é permitida, requerida, 

solicitada, por opção exclusiva dos 
Diretores ou Reitores das Faculda-

des ou Universidades Americanas. 
 
 
12. O Reconhecimento do diploma estran-

geiro é obrigatório sendo realizado nas 
Universidades Públicas ou Privadas dos 

países do aluno diplomado, atendendo-

se as normas daquele país. O reco-
nhecimento somente é obrigatório 

quando se destinar a aplicabilidade 
do diploma na docência do ensino 

superior, (principalmente nas Institui-
ções Públicas) sendo dispensável os 

diplomas exclusivamente a área 
profissional, quando quem decide pela 

sua aplicabilidade é a Direção da Em-
presa interessada. 

 
 
 
13. O reconhecimento do diploma da Uni-

versidade Americana, recebido por alu-
no estrangeiro visando a busca de 

trabalho profissional nos USA, é al-
tamente complexo, pois as exigências 

norte americanas são rígidas a busca 

do seu deferimento, inclusive para os 
próprios americanos.  

 
 
14. OS CONTATOS DO ALUNO DIRETA-

MENTE COM A UNIVERSIDADE SE-

RÃO REALIZADOS, EXCLUSIVA-
MENTE PELO USO DO E-MAIL: 

info@unigenesys-edu.us 
Aluno com atraso de suas respon-

sabilidades, não serão normalmen-
te atendidos. 

 
 
15. OS CONTATOS DA UNIVERSIDADE 

DIRETAMENTE COM OS ALUNOS 

SERÃO REALIZADOS, EXCLUSIVA-
MENTE PELO USO DO E-MAIL FOR-

NECIDO PELO ALUNO NA SUA MA-
TRÍCULA OU INFORMADO, POR ES-

CRITO, QUANDO MODIFICADO. 
 
 
16. Os cursos, em quaisquer dos níveis, 

serão oferecidos, exclusivamente 

dos Estados Unidos da América e 
não de quaisquer outros países de onde 

matriculamos alunos interessados. 
 
 
17. A língua única aplicada nos cursos é a 

língua portuguesa e espanhola, res-
peitadas suas características regionais. 

 
 
18. Os documentos de formação acadêmica 

emitida pela Universidade, (diploma / 

transcript form e ata de aprovação) ao 

aluno diplomado, serão impressos 
em língua inglesa, com o devido re-

gistro da Secretaria da Universidade e 
assinadas pela Reitoria e/ou seu Procu-

rador Legal. 
 
 
19. A modalidade oficial de ensino 

superior é a educação a distância, 
caracterizada oficialmente, nas leis nor-

te-americanas e nas leis básicas dos 
alunos estrangeiros matriculados. A 

modalidade de educação a distância 
não é impressa no diploma oficial. 

 
 
20. O reconhecimento do diploma emi-

tido pela Universidade Americana é 
realizado na Secretaria de Estado 

Americano, onde esta Universidade 
tem o seu devido registro, através do 

Sistema Apostille / Convenção de Haya, 
cujo diplomado que terá a responsabili-

dade exclusiva de providenciar e custe-
ar tal providência. Caberá a Universida-

mailto:info@unigenesys-edu.us


 

UNIGENESYS / USA 
Genesys International Higher Education 
Delaware / United States of America 

International Distance Learning 

 

 DOC  

 12 

 

 2/2  

 OUT 22  

www.unigenesys-edu.us / info@unigenesys-edu.us / WhatsApp: +55 21 987931540 (mensagens) 

de emitente orientar o diplomado, por 

escrito, sobre o sistema operacional pa-
ra a busca deste reconhecimento. 

 
 
21. O sistema de educação norte ame-

ricano não exige a obrigatoriedade 

geral, como pensam gestores educaci-
onais de outros países, das Faculdades 

ou Universidades serem registradas 
no DETC (Distance Education and Trai-

ning Council), nem no CHEA (Council 
of Higher Education Accreditation) sen-

do este o Conselho de Contratação de 

Conselhos Privados de Acreditação. 
 
 
22. Nos USA existem centenas de Conse-

lhos de Acreditação, por modalidade de 
ensino e por área de educação formal, 

profissional, teórica e superior, sem 
haver obrigatoriedade de vínculo para o 

funcionamento de Instituições Superio-
res de Ensino, salvo exigências quando 

específicas. 
23. O Tribunal de Justiça Internacional, 

desde 2014, conseguiu a legalidade e 
legitimidade da Universidade nos 

USA, por sentença transitada em jul-

gado, irrecorrível, irrevogável e ir-
retratável. A sentença judicial foi 

promulgada em desfavor do Governo 

de Angola. 
 
 
24. Pessoas atuantes em alguns outros 

órgãos (públicos e privados) mostram-
se irresponsáveis ao questionar a legi-

timidade da nossa Universidade, mes-
mo após a apresentação de nossos do-

cumentos legais, tentando desqualifi-
car, sem justificativas, nosso projeto 

educacional demonstrando falta de do-
mínio de conhecimento educacional, in-

formal e legal. Infelizmente temos que 

conviver com este tipo de pessoas. 
Todos somos obrigados a fazer ou pro-

curar cumprir os atos legais e compe-
tentes de uma nação, mas nunca pre-

valecerá a obrigatoriedade de qualquer 
cumprimento de atos que não estejam 

legitimados pela Constituição de seus 
países. 

 
 
25. As providencias e pagamentos adminis-

trativos da autenticação consular do di-

plomar americano, emitido nos USA, é 
de reponsabilidade exclusiva do 

aluno diplomado, mas a obrigatorie-

dade da oficialização desta autenticação 
consular é, clara e legalmente do Servi-

ço Consular da Embaixada do país do 

aluno diplomado nos USA, respeitadas 
as normas inerentes. Cabe a Universi-

dade repassar as informações relativas 
a esta operação administrativa. As pro-

vidências e pagamentos administrativos 
de reconhecimento internacional (Apos-

tille / Convenção Haya) do diploma 
americano, emitido nos USA, é de res-

ponsabilidade exclusiva do aluno diplo-
mado, sendo a obrigatoriedade lega da 

oficialização deste reconhecimento le-

gal, do Cartório/ Notary Public (USA) e 
da Secretaria de Estado nos USA, res-

peitadas as normas inerentes. 
 
 
26. A Universidade poderá ou não ter um 

Procurador (Pessoa Física), nomeado 
no país de origem da Instituição, po-

dendo receber requerimentos de matrí-
culas sem instalação de escritório físico 

nestes países, sendo os contatos reali-
zados com a Universidade Americana, 

via e-mail.  
 
 
 
27. Outros assuntos serão inseridos quando 

necessários e úteis aos alunos. 

 
 

 

USE SUA SENHA 
(MANTENHA-SE ATIVO) 

 

1. Você receberá sua matrícula numérica (exemplo: 8324) e sua senha específica (exemplo: fesa4232). 

2. A senha manter-se-á ATIVA, enquanto suas produções acadêmicas (resenhas críticas) responsáveis 
pelas suas avaliações de disciplinas estiverem sendo regularmente produzidas. 

Igualmente a senha manter-se-á ATIVA, enquanto seus pagamentos mensais (cotas ou propinas) es-

tiverem sendo regularmente pagas, neste caso, a Universidade permitirá que mesmo com atraso de pa-
gamentos mensais, em até 3 meses, não haverá desativação do uso da senha pelo aluno. 

3. Extrapolados os prazos indicados as senhas serão desativadas, as informações de desenvolvimento e 

serviços educacionais e administrativos não serão atendidos, ATÉ A REGULARIZAÇÃO PELO ALUNO 

(REATIVAÇÃO). 
4. Entrando na fase de desativação, o aluno para retornar aos estudos tem que realizar o ato de REATIVA-

ÇÃO DE MATRÍCULA, atualmente validado com o pagamento de AOA34.000 / USD68 mesmo siste-

ma bancário. 
5. Para acesso a doação dos livros metodológicos gratuitos (Ver DOCs. 110 / 111 / 112 / 4ª Parte do 

Site), além das 2ª e 3ª Partes do Site o aluno DEVERÁ CONSTAR COMO ATIVO. 

6. Tire suas dúvidas deste ASSUNTO, e de outros pelo e-mail ou WhatsApp (2ª ou 3ª feiras) – 14 às 18h 
(hora de Angola). 

 


