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DESENVOLVIMENTO NO ENSINO SUPERIOR 
(ALGUNS ELEMENTOS) 

 

Os membros desta seleta equipe da 
Unigenesys/USA são profissionais e educa-

dores de alto nível cultural, acadêmico e em-
presarial, competentes e qualificados, que 

desenvolvem ações educacionais e de ges-
tão virtuais, pela modalidade moderna da 

educação à distância, sem atividades acadê-

micas presenciais. 

PROCESSO SISTÊMICO 

A base fundamental da Educação a 

Distância é o Estudo Consciente e Res-
ponsável. O estudante deste sistema edu-

cacional, diferentemente do ensino tradicio-
nal presencial, adquire seus conhecimentos 

individualmente, através de seu próprio es-
forço, contando, com um processo sistê-

mico de leitura e pesquisa, ou seja, com 
uma rigorosa e atenta dinâmica de es-

tudo para obtenção das informações de 
forma completa e qualitativa, caracterís-

tica esta, que engrandece o ensino, aprofun-
dando o interesse nos assuntos objetivados, 

ao mesmo tempo em que aperfeiçoa o en-

tendimento das informações existentes. 

PRAZOS PROJETADOS DE 

ESTUDOS 

Os cursos superiores, embora desen-
volvidos através da educação à distância, 

possuem prazos projetados de realização; 
contudo flexíveis para adaptarem-se às pro-

jeções de cada curso, com a finalidade de 

conduzir o estudante a estudar em um perí-
odo suficientemente adequado aos assuntos 

abordados, estabelecidos pela disponibili-
dade, características do estudante e pela di-

nâmica nos seus estudos, obedecidos suas 

características pessoais. 

IDIOMAS OFICIAIS 

DOS CURSOS 

Mesmo sendo originalmente ameri-
cana, a Universidade administra e ministra 

todas as suas atividades educacionais, para 
os diversos países, aplicando o uso, auto-

rizadamente, das línguas portuguesa e 
espanhola, a mais apropriada ao entendi-

mento das informações e das normas orga-

nizacionais. 

A PESQUISA 

A Universidade elegeu como obje-
tivo de ensino de seus cursos a PES-

QUISA. 

Sendo a pesquisa o método utilizado 

pela Universidade nas avaliações de seus 
cursos, torna-se, então, fundamental o 

pleno conhecimento dos procedimentos de 
sua produção, a fim de atingir a quali-

dade necessária para um bom aprovei-

tamento. 

Todos os procedimentos para produ-

ção da pesquisa, na forma de Resenha Crí-
tica ou na forma de Trabalho Científico Final 

(MS/DR/PDR), constam em nosso site ou em 

comunicados específicos emitidos no decor-
rer do curso e/ou presentes na disciplina Me-

todologia da Pesquisa Científica, obrigató-
ria a todos os cursos de todos os níveis 

de ensino. 

Para apoio à pesquisa, o estu-

dante deve utilizar o livro didático indi-

cado, exigida sua leitura e estudos em 
cada disciplina, procurando, ainda, ou-

tras fontes alternativas de consulta, 
para que possa formar sua própria ideia e 

conceitos dos assuntos estudados (ver Doc 

32 e Doc 8). 

As visitas às Bibliotecas, o acesso às 
revistas especializadas, a busca de sites es-

pecíficos nas suas áreas educacional e em-
presarial, companheiros de estudo e todos 

da sua área de relacionamento, configuram 
sua intenção de produção e evolução dos 

seus conhecimentos. 

A Internet, uma fonte alternativa 
de consulta interminável, é aconse-

lhada e tornou-se, ultimamente, uma 
das mais importantes ferramentas para 

busca de conhecimentos, oportunizando 
um acesso fácil e rápido às informações ne-

cessárias à pesquisa, levando o estudante de 
encontro às principais fontes de informação 

dos mais diversos assuntos em todo o 
mundo, valorizando e dando maior quali-

dade ao seu curso, mostrando a produtivi-
dade e o aperfeiçoamento adquirido e docu-

mentando a todos que a Educação a Distân-

cia pode alcançar, com facilidade, a quali-
dade de ensino tão questionada e desejada 

pela maioria. 

 

SITE DA INSTITUIÇÃO 

Quando da efetivação da matrícula, o 

estudante terá acesso livre ao site oficial da 
Universidade, que descreverá a estrutura e 

todos os procedimentos referentes às ativi-
dades administrativas e acadêmicas ineren-

tes. 

O site da Universidade mostrará to-

das as informações pertinentes ao início dos 
estudos, até a conclusão dos mesmos, apre-

sentando, de forma completa, os procedi-
mentos administrativos e acadêmicos, além 

dos procedimentos da emissão de Diplomas, 
Certificados, Históricos e outros documen-

tos. 

Trata-se de conhecer todo o pro-
cesso de ensino, pois ele contém as instru-

ções oficiais de todos os procedimentos para 

a realização do curso escolhido. Ler e assi-
milar TODAS as informações contidas 

em nosso site e cumpri-las é imprescin-

dível para o aluno. 

PROJETO PEDAGÓGICO 

O Projeto Pedagógico, contidas as Ma-
trizes Curriculares e Programas de Discipli-

nas de cada curso oferecido foram elabora-
dos pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da 

Universidade Americana. 

A modalidade internacional de ensino 
aplicada é a Educação a Distância, legal-

mente autorizada nos Estados Unidos da 
América e nos países de Língua Portuguesa, 

onde desenvolve um Projeto Especial de En-

sino. 

O principal objetivo deste Projeto é 
oportunizar e ampliar o conhecimento do 

aluno, viabilizando a oportunidade do seu in-
gresso e desenvolvendo no Ensino Superior, 

em seus vários níveis de ensino e áreas pro-
fissionais acadêmicos, visando a empregabi-

lidade, buscando a melhoria das ações soci-
ais e a formação profissional, através do bi-

nômio teoria e prática/estudos e iniciação ci-

entífica. 

ESTUDOS EM GRUPO 

Logicamente que são permitidos e 

até incentivados. 

Entende-se e respeita-se a individua-

lidade dominante e pretendida de cada 
aluno, buscando manter seus estudos, única 

e exclusivamente dentro da sua programa-
ção pessoal, sua dinâmica de utilização 

do tempo e produtividade científica em 
suas atividades e compromissos acadê-

micos. 

Discutir os programas de disciplinas, 

estudar juntos, discutir as produções das re-
senhas críticas e/ou produções científicas 

em conjunto, é estudar, é evoluir, é consci-

entizar-se de que a aprendizagem se desen-
volve em benefício dos participantes interes-

sados e dedicados. 

No entanto, acha que cada aluno deve 

oportunizar à aplicações dos estudos em 
grupo, sabendo que, para aqueles que assim 

se sentem bem, é uma alternativa de troca 
de informações consultas, materiais etc., 

ocasionando, também, a busca dos mesmos 

objetivos comuns. 

COMPUTADOR 

Todos os alunos matriculados deve-
rão ter acesso ao computador adequado às 

comunicações necessárias para contato 
constante com o site da Universidade, trocas 

contínuas de e-mails, comunicações por 
Skype, produção e remessa de trabalhos ci-

entíficos, pesquisas contínuas e produção 

das Resenhas Críticas e do TCF (Trabalho Ci-

entífico Final). 
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CARTEIRA DE IDENTIDADE 

UNIVERSITÁRIA 

Todos os matriculados poderão reque-

rer, suas identidades universitárias america-

nos com validade de 1 (um) ano. Novas 
identidades serão, também, emitidas so-

mente aos alunos ativos. Quaisquer requeri-
mentos de identidades, comportará o paga-

mento de taxa administrativa, conforme ins-

truções inseridas no site (ver Doc 42). 

NOSSO LEMA COMUM 

Estudando conosco, você será benefi-
ciado com o nosso natural, indispensável e 

equilibrado rigor para melhor ministração do 

ensino de nossos cursos, adaptada a neces-
sidade qualidade pretendida para sua forma-

ção geral. 

Devemos ratificar a todos que a quali-

dade de ensino não se atinge com a simples 
aplicabilidade de marketing promocional da 

Instituição, mas sim pela própria e plena de-
dicação dos gestores e alunos aos elementos 

institucionais aplicados, com a devida com-
petência de estudos, leituras adequadas, 

pesquisa inteligente e produção científica 

eficientes e eficazes. 

Ter um equilibrado rigor com nossos 

alunos não corresponde a criar dificuldades 
nas suas cobranças acadêmicas e/ou admi-

nistrativas, em relação às suas produções ci-
entíficas. Busca-se solidificar as nossas 

ações incisivas nas orientações e planeja-
mento, com oferecimento de mais embasa-

mento, preparo cultural e acadêmico posici-
onando, continuamente, em coloca-los no 

caminho mais sólido, pelas ações incisivas 
nas orientações do ensino, que poderão 

transformá-lo num verdadeiro profissional 

das áreas educacional e empresarial preten-

didas. 

 
 
 

   
 

 


