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MENSAGEM DA REITORIA 
 

Os planejamentos da UNIGENESYS/USA – 

Genesys Internacional Higher Education serão 

aplicados com determinação, priorizando a organi-
zação, a qualidade e a funcionalidade objetivadas 

para o sucesso pleno deste processo de educação 

superior a distância, originário dos Estados Uni-
dos da América/Delaware/Lewes, direciona-

dos aos cidadãos lusófonos dos países de língua 

portuguesa em todo o mundo, aplicado em língua 
portuguesa, respeitadas as leis americanas e dos 

países envolvidos. 

Seus estudos serão transmitidos de forma in-

dividual, exclusivamente, e virtual, com a partici-
pação destes cidadãos lusófonos residentes em 

quaisquer países ao redor do mundo, legalmente 

matriculados na Instituição de Ensino Superior 
Americana, de onde são oferecidos e providos to-

dos os programas de Graduação e Pós-Gradua-

ção, sem quaisquer atividades acadêmicas presen-
ciais, respeitados regimentos universitários e as re-

gulamentações das leis legalizadas e legitimadas 

nos USA. 

Vivenciamos nossas atividades há alguns 

anos, com a participação de cidadãos brasileiros, 

angolanos, portugueses, moçambicanos e outros. 

Aprendemos e ensinamos a melhor forma de 
relação pessoal, profissional e educacional com os 

alunos matriculados, dedicados e ativos que se en-

tregaram, com o seu livre desejo de integrarem aos 
procedimentos mútuos traçados pelo nosso projeto 

de educação, buscando alcançar nossos objeti-

vos maiores. 

Juntos, enfrentaremos uma série de situações 

obstaculizada pelas diversas dificuldades a serem 

enfrentadas, procurando ultrapassá-las, reconhe-
cendo a árdua missão do embate e sobrevivência 

em nossos países. 

Temos alcançado resultados altamente positi-
vos, respeitando nossas próprias condições sociais 

e financeiras, mas decididos e orgulhosos de bus-

carmos a educação, informação e conhecimento, 
alicerces para trilhar, com sucesso, quaisquer ca-

minhos desejados, possibilitando até mesmo a aju-

dar a educação de nossos países, que entendemos 

necessitar. 

Devemos nos programar com inteligência, res-

peitando nosso próprio planejamento de estudos, 

adaptado as estruturas da Unigenesys/USA, com 
rigidez, solidez, maleabilidade e dedicação intensa, 

sem, porém, perdemos a sensibilidade para com 

nossas demais responsabilidades. 

Possivelmente os objetivos da Universidade e 

do aluno serão alcançados, porém tudo dependerá 

de nossas próprias decisões, escolhas e interesses 

de uma vida melhor para nossas famílias. 

A Unigenesys/USA não foi projetada para 

receber grande quantidade de alunos, reconhece-

mos. Buscamos poucas participações, compenetra-
dos com suas responsabilidades, disciplinados, vi-

sionários, com inteira dedicação aos procedimentos 

de funcionamento, dedicando-se inteiramente às 
suas pesquisas e produções científicas que os le-

vam a avaliação das suas disciplinas curriculares e 

NUNCA, NUNCA MESMO se desvirtuando dos seus 
SONHOS, QUE ORIGINARAM ESTE PROJETO QUA-

LITATIVO

 

ORGANIZEM-SE! 

O mundo pertence as pessoas serenas, ativas, perceptivas, estudiosas, dedicadas, sonha-

doras, organizadas, empáticas, entre outros adjetivos semelhantes. 

 São poucos os que tem estas qualidades completas, mas basta ter alguma dose destes 

sentimentos e atitudes para se candidatarem ao SUCESSO. APRIMORE-SE! 
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SOBRE NÓS 
 

Somos, essencialmente, educadores, gratifi-

cados pela missão escolhida! 

Estamos incorporados exclusivamente no ter-

ritório dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, nos 
termos das Leis dos Artigos de Organização da Se-

cretaria de Estado de Delaware, considerado o 

1º Estado dos Estados Unidos da América, na 
qualidade de sociedade corporativa, a UNIGE-

NESYS/USA – GENESYS INTERNATIONAL 

HIGHER EDUCATION, autenticada pelo “Apos-
tille” / Convenção de Haya, assinada pela Secre-

taria de Estado de Delaware e com identificação 

Federal do Departamento do Tesouro dos Esta-
dos Unidos da América, adotados todos os arti-

gos aplicáveis às pretensões profissionais de uma 

Instituição Educacional, voltada ao Ensino de Edu-

cação Superior, objetivando a, Mestrado, Dou-
torado, Pós-Doutorado e Cursos de Extensão 

Universitária Superior, integrados aos projetos 

de educação superior nacional e internacional. 

A proposição é desenvolver o ensino para ci-

dadãos dos países de língua portuguesa e es-

panhola, identificados como lusófonos, residentes 
nos Estados Unidos da América, extensivo a seus 

países de origem, sob a aplicabilidade exclusiva 

da metodologia do ensino a distância (sistema 
de ensino, via comunicação virtual/eletrônica) cu-

jos estudos auto didáticos podem ser desenvolvi-

dos nas suas áreas de habitação, com a aplicabili-

dade das suas melhores dinâmicas pessoais e uso 
das línguas adotadas, de acordo com cada nível 

de ensino e área de estudos, com destacada base 

no ensino religioso. 

Destaca-se registrar que a UNIGE-

NESYS/USA tem o seu credenciamento legal na 

sua sede/base no Estado de Delaware nos USA, de 
onde ministra exclusivamente suas aulas de 

educação a distância, em caráter internacio-

nal. 

A UNIGENESYS/USA não se estabelecerá 

academicamente nos locais de seus Núcleos de As-

sessoria Internacionais, não oferecendo, nem mi-

nistrando aulas acadêmicas presenciais em solo de 

outros países. 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIGENESYS/USA é a única responsá-
vel por emitir as matrículas oficiais dos cur-

sos, suas certificações, diplomas, históricos 

superiores, devidamente autorizado, além dos 

demais documentos administrativos e acadêmicos 
regimentares, exclusivamente dos Estados Uni-

dos da América/ Delaware, em conformidade 

com seus registros e com as suas leis vigentes. 
Inicialmente, além de sua sede em (Dela-

ware), a UNIGENESYS/ USA legalmente busca 

completar autorização para funcionar, também, em 
Miami (Flórida), Newark (New Jersey) e Los 

Angeles (Califórnia), extensivos aos demais paí-

ses lusófonos, onde residam os cidadãos de língua 
portuguesa, todos sujeitos às legitimações comple-

mentares que as leis determinarem. 

Uma nova fase legal acentua-se para legitimi-

dade e autenticação dos documentos acadêmicos 
de conclusão da UNIGENESYS nos Estados Unidos 

da América que é o “APOSTILLE”, documento que 

regula a Supressão da Exigência da Legaliza-
ção dos Atos Públicos Estrangeiros, entre a ab-

soluta maioria dos países em todo o mundo. 

O “Apostille” é o documento emitido com 
base na Convenção de Haya – 1961, que subs-

titui legalmente a anterior autenticação consular, 

realizada nas Embaixadas e Consulados nos USA e 
em todo o mundo, cabendo, no caso da UNIGE-

NESYS, o ato de legalização internacional pelas 

autoridades competentes nos USA. Os USA, emi-
tente destes documentos acadêmicos superiores, é 

um país formalmente aderente às Convenções de 

Haya, desde Setembro 2001, por isso competente-

mente legal para emissão do referido “Apostille” 
de validade internacional pela Secretaria de Estado 

de Delaware/USA. 

Conclui-se, afirmando, que nossa Instituição 
Superior é bem preparada para o desenvolvimento 

correto, eficiente e eficaz deste magnífico projeto 

educacional internacional, com base na educação a 
distância, apoiada na sua experiência profissional e 

“Tome cuidado com o que você de-

seja. Você acabar conseguindo.” 

Scott Flanagan 

Você não pode mudar a sua vida, 
da noite para dia, mas pode mudar 

a sua direção  
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acadêmicos, junto com a qualidade necessária, ao 

longo de 7 (sete) anos em atividades regulares de 

seus mentores e gestores, com resultados qualita-

tivos constantes e crescentes.  

Sua adesão à UNIGENESYS / USA será nosso 

grato desafio a desenvolver o melhor preparo e a 

melhor formação educacional para você, desde que 

se integre aos propósitos basilares do projeto. En-

tendemos que, juntos, podemos alcançar e re-
alizar nossos sonhos que nos elevem ao pata-

mar de verdadeiros educadores, conscientes 

da responsabilidade que a comunidade edu-

cacional nos exige.

 
  

“Não deixe que os seus medos, 

tomem o lugar de seus sonhos! 

Walt Disney  


